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REGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS’ 1 

VALGFORSAMLING 2 

Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 3 

§ 1 – Formål 4 

Formålet med valgforsamlingen er å velge representanter til Velferdstinget i Oslo og Akershus for 5 
lærestedene i samskipnaden med mindre enn 1500 studenter. 6 

§ 2 – Velferdstingets vedtekter 7 

Velferdstinget i Oslo og Akershus sine vedtekter gjelder for valgforsamlingen og overstyrer dette 8 
reglementet ved motstridene bestemmelser. 9 

§ 3 – Gjennomføring 10 

Valgforsamling avholdes ordinært én gang årlig, senest én måned før konstituerende møte for 11 
Velferdstinget i Oslo og Akershus. 12 

Velferdstingets arbeidsutvalg har ansvaret for å avholde valgforsamlingen, herunder innkalle til 13 
valgforsamlingen senest to uker før møtet. 14 

§ 4 – Saker 15 

Valg av representanter til Velferdstinget er eneste vedtakssak på valgforsamlingen utover 16 
møtekonstitueringen og dette reglementet. 17 

§ 5 – Beregning av representanter til Velferdstinget i Oslo 18 

Lærestedene i samskipnaden som ikke blir direkte representert i Velferdstinget etter 19 
Velferdstingets vedtekter og regler møtes i valgforsamling. Lærestedene som deltar på 20 
valgforsamling utgjør til sammen én fraksjon, og ved å legge sammen studenttallet på alle disse 21 
lærestedene beregnes hvor mange representanter valgforsamlingen skal velge ut fra 22 

Velferdstingets vedtekter og regler. 23 

§ 6 – Beregning av representanter til valgforsamlingen 24 
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Læresteder med mindre enn 1500 semesterregistrerte studenter får én representant i 25 
valgforsamlingen uansett størrelse og én representant per påbegynte 500. student i tillegg. 26 

§ 7 – Valg av representanter 27 

Valgforsamlingen velger det antallet representanter til Velferdstinget i Oslo og Akershus som er 28 
beregnet etter § 4-1. 29 

Det skal velges en prioritert varaliste med opp til tre ganger så mange varaer som man velger 30 
representanter. Velferdstingets arbeidsutvalg kan supplere varalisten om nødvendig, uten å kalle 31 
inn til en ny valgforsamling.. 32 

§ 8 – Valgmetode 33 

Valg skjer ved flertallsvalg. 34 

§ 9 – Fratredelse 35 

Velger en valgt representant å fratre sitt verv eller å fratre som følge av andre verv rykker 36 
varamedlemmene opp automatisk. 37 

§ 10 – Vedtaksdyktighet 38 

Valgforsamlingen er vedtaksdyktig når minst halvparten av det beregnede antallet representanter 39 
er til stede. 40 

§ 11 – Endringer 41 

Dette reglementet vedtas og endres av valgforsamlingen med kvalifisert flertall. 42 


