
Vedtekter for Velferdstingene i Norge 
 

Kapittel 1. Formål 
§ 1-1 Navn 

Velferdstingene i Norge (ViN) er en sammenslutning av velferdstingene i Norge 

 

§ 1-2 Formål 

ViN skal arbeide nasjonalt for gjennomføring, koordinering og synliggjøring av 

velferdstingenes felles politiske målsetninger. 

 

Kapittel 2. Sammensetning 
§ 2-1 Medlemslag 

Ved Studentsamskipnader med flere tilknyttede utdanningsinstitusjoner kan studentene 

opprette et felles organ som velger styremedlemmer til studentsamskipnadens styre. 

Disse organene kan være medlemslag i ViN.  

 

§ 2-2 Innmelding og utmelding 

Organ etter § 2-1 kan selv vedta å søke medlemskap i ViN. Søknad om innmelding rettes 

til velferdskoordinator og behandles av styret. 

 

Medlemslag kan melde seg ut av ViN etter vedtak i medlemslaget. 

 

Vedtak om utmelding må stadfestes av samme organ i den påfølgende virkeperioden til 

organet før utmeldelsen er gyldig. Medlemskapet er gyldig ut det semesteret 

medlemslaget har hatt andre gangs utmeldingsvedtak. 

 

§ 2-3 Styret 

Styret er styringsorgan for organisasjonen og består av lederne av Velferdstingene. 

 

Velferdstingenes arbeidsutvalg kan selv oppnevne vara, som tiltrer i leders fravær. 

 

§ 2-4 Medlemmenes rettigheter 

Alle medlemslag har møterett med tale-, forslags- og stemmerett med én delegat.  

 

Alle medlemslag kan stille med observatører med tale- og forslagsrett. 

 

§ 2-5 Velferdskoordinator 

Velferdskoordinator skal koordinere arbeidet til styret og forberede saker for 

behandling i styret.  

 

Velferdskoordinator velges hvert semester. 

 

Kapittel 3. Møter 
§ 3-1 Styremøter 



På semesterets første møte settes en møteplan for resten av semesteret. Valg av 

velferdskoordinator skal behandles på det første møtet hvert semester.  

 

Det skal avholdes minst to styremøter i året. 

 

Styret behandler de saker medlemslagene, styremedlemmene eller velferdskoordinator 

legger frem for styret. 

 

Styret kan velge å lukke møtet dersom ett styremedlem krever det. 

 

§ 3-2 Innkalling 

Styret innkalles av velferdskoordinator. Innkalling sendes elektronisk til 

styremedlemmene  senest tre uker før styremøtedato. 

 

§ 3-3 Protokoll 

Velferdskoordinator har til en hver tid ansvar for å arkivere alle dokumenter i et fysisk 

og digitalt arkiv. 

 

Vedtakssaker skal protokollføres av velferdskoordinator og godkjennes av styret. 

 

§  3-4 Vedtaksdyktighet 

Styret er vedtaksdyktig når alle styremedlemmer er til stede på styremøtet. 

 

§ 3-5 Valg og vedtak 

Valg av velferdskoordinator fattes med ⅔ flertall. 

 

Andre vedtak fattes med konsensus. 

 

Kapittel 4. Sluttbestemmelser 
§ 4-1 Uoverenstemmelser 

ViN sine vedtekter viker ved uoverenstemmelse med medlemslagenes egne vedtekter. 

 

§ 4-2 Vedtektsendringer 

Forslag om vedtektsendringer meldes innen frist for innkalling og behandles av styret. 

Vedtak fattes påfølgende møte. 

 

§ 4-3 Eksklusjon 

Medlemslag som ikke møter på to påfølgende styremøter kan ekskluderes med ⅔ flertall 

av styret. 

 

§ 4-4 Oppløsning 

Styret kan oppløse organisasjonen. 

 

Vedtak om oppløsning må stadfestes av medlemslagene i den påfølgende virkeperioden 

til styret før oppløsningen er gyldig. 


