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KAPITTEL 1.   FORMÅL OG INNLEDNING 

 
§1. Formål 

1. Studenttinget ved Høgskolen i Molde (Him) skal være en målstyrt og partipolitisk 

uavhengig interesseorganisasjon. 

2. Formålet er å arbeide for studentenes faglige, demokratiske, økonomiske og 

velferdsmessige interesser. 

3. Organisasjonens navn er ”Studenttinget ved Høgskolen i Molde”. 

 

§2. Organer 

1. Organisasjonen består av: 

a. Forsamling 

b. Styret 

c. Kontrollkomité 

d. Valgkomité 

e. Utvalg nedsatt av Tinget 

 

§3. Studenttingets regelverk 

  Studenttingets regelverk består av vedtekter, økonomireglement, valgreglement og 

 forretningsorden. Endringer i disse skal sendes ut 2 uker på forhånd og må vedtas med

 2/3 flertall i Tinget. 

 

 

KAPITTELL 2.  STUDENTTINGET 

 
§4. Generelle bestemmelser 

1. Forsamlingen er øverste organ i organisasjonen. Alle avdelinger bør være representert 

i Forsamlingen. 

2. Forsamlingen skal i perioden avholde minst fem møter. Minst to av disse skal være i 

hvert semester. Møtene i Forsamlingen skal være åpne. 

3. Forsamlingen kan bestemme at møtene lukkes i enkeltsaker som er sensitive mht. 

personvern. 

 

§5. Sammensetning 

1. Personer med tale-, forslags- og stemmerett: Forsamlingen representanter. 

2. Personer med tale- og forslagsrett: 

a. Styrets medlemmer. 

b. Vararepresentanter i Forsamlingen. 

c. NSOs landstyrerepresentant og vara. 

d. Kontrollkomiteen. 

e. Valgkomiteen. 

3. Personer med talerett: 

Studentrepresentanter i organer tilknyttet Studenttinget, HiM og SiMolde, 

organisasjonssekretær for Forsamlingen, samt leder i Studentsamfunnet eller leders 

stedfortreder. 

4. Forsamlingen kan ved alminnelig flertall vedta å innvilge andre talerett i enkeltsaker. 

 

§6. Møter i Forsamlingen 



1. Styret har ansvar for å sende skriftlig innkalling, sakspapirer og protokoll fra forrige 

møte. Dette skal være representantene i Forsamlingen i hende senest 7 dager før møtet 

avholdes. E-post tilfredsstiller kravet om skriftlig innkalling. 

2. Innkalling sendes også til: 

a. Medlemmer av kontrollkomiteen 

b. Medlemmer av valgkomiteen 

c. Studentrepresentanter i Høgskolestyret 

d. NSOs landstyrerepresentant og vara. 

e. Andre ved forespørsel 

3. Protokoller fra møtene i Styret skal legges ved som egen orientering. 

4. Leder er fast møteleder ved møter i Studenttinget. Ved frafall er nestleder møteleder. 

Hvis begge er fraværende velges møteleder som første sak under konstituering av 

møtet. 

5. Første møte i vårsemesteret bør være avholdt senest første uke i februar. Første møte i 

høstsemesteret bør være avholdt senest siste uke i september. 

 

§7. Oppgaver 

1. Forsamlingen velger: 

a. Nyvalgte medlemmer til Forsamlingen valgt i vårsemesteret innkalles til siste møte 

i Studenttinget om våren. Det nye Forsamlingen konstitueres på dette møtet og kan 

derfor velge nytt styre for neste studieår. Virkeperioden for det nye Studenttinget 

og styret starter 1. august. 

b. Representanter til Studenttingets utvalg. 

c. Delegater og var til NSOs landsmøte i henhold til NSO sine vedtekter. 

d. Studentrepresentanter og vara til råd, nemnder og utvalg ved Høgskolen i Molde. 

e. Studentrepresentanter til styret for Studentsamskipnaden i Molde. 

2. Det skal tilstrebes kjønnsmessig lik fordeling av studentrepresentantene som 

Forsamlingen oppnevner til styrer, råd og utvalg. For valg under punkt e må 

Forsamlingen ta hensyn til krav om kjønnsfordeling i henhold til gjeldende lovverk. 

3. Forsamlingen skal behandle og eventuelt gjøre vedtak i saker som vedrører 

hovedlinjene for Studenttingets virksomhet eller som er av stor prinsipiell betydning 

for denne. 

4. Forsamlingen skal: 

a. Vedta budsjett og eventuelle budsjettendringer. 

b. Godkjenne revidert regnskap etter anmodning fra revisor. 

c. Vedta endringer i vedtektene, økonomireglementet, forretningsorden og 

valgreglement. 

 

 

KAPITTEL 3   STYRET 

 
§8. Generelle bestemmelser 

1. Styret er Studenttingets utøvende organ. Styret står ansvarlig overfor Tinget og skal 

lede Studenttinget i overensstemmelse med vedtak fattet av Forsamlingen. 

2. Styret kan bestemme at møtene lukkes i enkeltsaker som er sensitive mht. personvern. 

3. Innkalling til Styret skjer skriftlig og i rimelig tid før møtet. 

4. Innkalling skal også sendes kontrollkomiteen. 

 

 

§9. Sammensetning 



1. Styret bør tilstrebe en lik avdelings- og kjønnsmessig fordeling. 

2. Styret består av følgende funksjoner: 

a. Leder 

b. Nestleder 

c. Økonomiansvarlig 

d. Informasjonsansvarlig 

e. Fagpolitisk ansvarlig 

 

§10. Oppgaver 

1. Styrets oppgaver: 

a. Saksforberedelse for Studenttinget. 

b. Har ansvaret for at vedtak fattet i Studenttinget blir fulgt opp. 

c. Skal bruke økonomiske og personmessige ressurser i samsvar med vedtak, 

budsjettet og økonomirutinene. 

d. Styret skal legge fram en rapport for virksomheten i funksjonstiden. Dette skal 

gjøres på siste ting i vårsemesteret. 

2. Styremedlemmenes oppgaver reguleres i egen stillingsbeskrivelse vedtatt av Tinget. 

 

 

KAPITTEL 4  VALGKOMITEEN 

 
§11. Valgkomité 

 Valgkomiteen i samarbeid med leder og nestleder har ansvar for: 

a. Å organisere informasjon ved semesterstart til nye studenter om studentarbeidet. 

b. Å organisere og gjennomføre valg av studentrepresentanter i ulike organ jmf. 

Valgreglement for Studenttinget ved Høgskolen i Molde. 

c. Funksjonstiden til valgkomiteen er fra første møtet i vårsemesteret til neste 

Studentting er satt. 

 

 

KAPITTEL 5   KONTROLLKOMITEEN 

 
§12. Sammensetning 

1. Kontrollkomiteen består av 2 til 3 personer. Disse velges av forsamlingen på 

konstitueringsmøtet. 

2. Medlemmene kan ikke inneha verv i Studenttingets Forsamling eller Styre. 

 

§13. Oppgaver 

Kontrollkomiteen skal: 

a. Delta på møtene i Forsamlingen 

b. Føre kontroll med at Studenttingets organer følger vedtektene. 

c. Påse at Studenttingets politikk føres i tråd med vedtak og handlingsplaner. 

d. Påse at Studenttingets ressurser disponeres i samsvar med budsjett. 

e. Føre kontroll med gjennomføring av valg. 

f. Kontrollkomiteen kan legge fram en rapport på siste ting i vårsemesteret. 

 

KAPITTEL 6  BESTEMMELSER OM MISTILLIT 

 



§14. Mistillit mot Forsamlingen 

1. Forsamlingen er suverent i organisasjonen, og kan ikke avsettes som helhet. 

2. Et allmøte ved en avdeling kan med 2/3 flertall avsette avdelingens representanter i 

Forsamlingen. 

 

§15. Mistillit mot Styret 

1. Mistillit mot Styret som helhet eller mot enkeltmedlemmer i Styret kan fremsettes av 

enkeltpersoner og vedtas med 2/3 flertall av Forsamlingen. 

2. Ved mistillit velger Forsamlingen nytt Styre eller nye enkeltmedlemmer i Styret 

3. Mistillitsforslag skal sendes ut to uker på forhånd, og mot enkeltmedlem være unntatt 

offentligheten. 

 

§16. Framsetting av mistillitsforslag mot andre studenttillitsvalgte 

1. Et mistillitsforslag skal alltid begrunnes og framsettes skriftlig til leder, nestleder eller 

kontrollkomiteen. 

2. Mistillitsforslag mot studenttillitsvalgte på andre nivåer, kan kun fremsettes etter 

vedtak med 2/3 flertall av Forsamlingen. 

3. Dersom mistillit blir vedtatt blir vara ny representant, og Forsamlingen velger ny vara 

representant. 

4. Mistillitsforslag skal sendes ut to uker på forhånd og være unntatt offentligheten. 

 

 

KAPITTEL 7   DIVERSE BESTEMMELSER 

 
§17. Taushetsplikt 
Alle formelle organer i organisasjonen har taushetsplikt om sensitive personopplysninger. 

1. Styret kan under skjerpende omstendigheter pålegge seg selv taushetsplikt. Dette skal 

skje i samråd med Kontrollkomiteen. 

 

§18. Avdelingsallmøte 

1. Styret kan innkalle til avdelingsallmøte. Innkallingen gjøres med minst én ukes varsel. 

2. Styret kan bare innkalle til et slikt møte når minst 1/3 av studentene krever det. Kravet 

må være skriftlig og begrunnet. 

3. Et avdelingsallmøte kan også avholdes i form av urnevalg over en tidsperiode på minst 

to dager. 

 

§19. Vedtaksregler 

1. For at et møte skal være vedtaksdyktig, må minst halvparten av Tingets medlemmer 

være tilstede. 

2. Alle vedtak fattes normalt med alminnelig flertall. Dette gjelder vedtak i saker som 

ikke er spesielt omtalt i vedtektene og/eller forretningsorden hvor annen flertallsform 

kreves. 

3. Ved endringer i vedtekter, økonomirutiner, valgreglement eller forretningsorden fattes 

beslutningen ved minst 2/3 flertall. 

 

 

 

 

 



§20. Vedtaksdyktighet 

1. Tingets organer er vedtaksdyktige når minst halvparten av organets medlemmer er til 

stede. 

2. Minst ett medlem av kontrollkomiteen må være tilstede på møte i Tinget for at møtet 

skal være vedtaksdyktig. 

 

§21.  Representasjon i ulike organ 

  Alle studenter ved HiMolde som er registrert og har betalt semesteravgift er valgbare. 

 

§22.  Økonomi 

 Tingets regnskap og budsjett skal følge kalenderåret. 

 

§ 23. Ikraftredelse for vedtektene. 

 Vedtektene trer i kraft 8. mars 2006. Revidert 5. mai 2010. Revidert 24. april 2019.  
 

 


