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Vedtekter for studentidrettsråd i Oslo og 1 

Akershus 2 

Vedtatt på møte i Velferdstinget 19.03.2018 3 

KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER 4 

§ 1-1 Formål 5 

Studentidrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for studentidretten i Oslo og Akershus. 6 
Studentidrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom foreningene og Velferdstinget i Oslo og 7 
Akershus (VT), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kommunale myndigheter. 8 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på 9 
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, åpenhet og ærlighet. 10 

§ 1-2 Organisasjon 11 

Idrettsrådet er et felles organ for alle studentidrettsforeninger som får tildelt fast treningstid i SiOs 12 
lokaler. 13 

Studentidrettsrådet vedtekter og mandat vedtas av Velferdstinget. Listen over Studentidrettsrådets 14 
arbeidsoppgaver er ikke uttømmende. Andre oppgaver og vedtak kan tillegges idrettsrådet fra 15 
Velferdstinget.  16 

§ 1-3 Oppgaver 17 

Studentidrettsrådet skal: 18 

a. Synliggjøre studentidrettens lokale omfang samt bidra med å utvikle idrettspolitiske 19 
handlingsplanpunkter og politikk i samarbeid med Velferdstingets arbeidsutvalg. 20 
b. Arbeide for at arealer for idrett og mosjon skal driftes slik at det blir størst, best og bredest 21 
mulig bruk av idrettsarealer tilknyttet SiO. 22 
c. Samarbeide på tvers av foreningene for å sørge for best mulig utnyttelse av tilgjengelige 23 
idrettslokaler.  24 
d. Samarbeide om større studentidrettsarrangementer i regionen 25 

Studentidrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt 26 
nivå. 27 

Alle saker som er av felles interesse for studentidretten skal formidles VT gjennom 28 
Studentidrettsrådet. 29 

Studentidrettsrådet kan ved behov opprette komiteer og utvalg.  30 

KAPITTEL 2: STUDENTIDRETTSRÅDET 31 
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§ 2-1 Valgmåte 32 

Representanter for studentidrettsforeningene i studentidrettsrådet velges av foreningene lokalt senest 33 
innen to - 2 - uker før konstituerende møte. For å være valgbar må man være student, medlem av en 34 
studentidrettsforening tilknyttet studentidrettsrådet og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan 35 
møte eller avgi stemme ved fullmakt. 36 

Representanter og vararepresentanter valgt etter dette, må godkjennes av Studentidrettsrådet med 37 
kvalifisert flertall. 38 

Valgprotokoll skal være oversendt Velferdstingets Arbeidsutvalg senest én - 1 - uke før møtet og så 39 
snart som mulig for representanter og vararepresentanter valgt etter dette. 40 

Studentidrettsforeningene velger selv valgmåte for representant og vara til studentidrettsrådet. 41 

Valgperiode for representanter i Studentidrettsrådet er fra 1. juli til 31. juni. 42 

§ 2-2 Sammensetning 43 

Hver studentidrettsforening som får tildelt fast treningstid i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ 44 
lokaler (også kjent som “i hallfordelingen”) har møterett med én representant i rådet. Representanter 45 
fra registrerte studentidrettsforeninger møter med tale- forslags og stemmerett.  46 

Det bør etterstrebes at å ha en jevn kjønnsbalanse blandt både ordinære representanter og varaer. 47 

Nye medlemmer til studentidrettsrådet må sende begrunnelse til Velferdstingets Arbeidsutvalg senest 48 
fire - 4 - uker før konstituerende møte, jf. §5-1.  49 

Nestleder i Velferdstingets arbeidsutvalg er leder for Studentidrettsrådet. 50 

KAPITTEL 3: STUDENTIDRETTSRÅDETS MØTER 51 

§ 3-1 Studentidrettsrådets møter 52 

Studentidrettsrådet møter minst 2 ganger hvert år inkludert konstituerende møte.  53 

Velferdstingets arbeidsutvalget sender elektronisk innkalling, med foreløpig dagsorden til 54 
Studentidrettsrådets representanter og observatører senest to - 2 - uker før møtet. 55 

Arbeidsutvalget sender endelig dagsorden og saksdokumenter til Studentidrettsrådets representanter 56 
og observatører senest én - 1 - uke før møtet. 57 

§ 3-2 Konstituerende møte 58 

Studentidrettsrådet konstituerer seg selv senest tre - 3 - uker før funksjonstiden begynner. 59 

Studentidrettsrådets konstituerende skal, men er ikke begrenset til å behandle: 60 
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a. Representantenes og vararepresentantenes valgprotokoller etter innstilling fra 61 
Kontrollkomiteen i Velferdstinget. 62 
b. Vedta årlig møteplan. 63 
 64 

§ 3-3 Innmelding av saker 65 

Enhver student tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus kan melde saker til møter i 66 
Studentidrettsrådet. 67 

Vedtakssaker og resolusjoner må være meldt og saksdokumenter være innlevert til leder av 68 
studentidrettsrådet senest én - 1 - uke før møtet. Diskusjonssaker må meldes senest under 69 
godkjenning av dagsorden for møtet. Med unntak av saker om mistillit, kan Studentidrettsrådet likevel 70 
med kvalifisert flertall sette en sak på dagsorden og behandle saksdokumenter sendt inn etter fristen. 71 

Saker kan når som helst meldes til eventuelt. Studentidrettsrådet kan ikke fatte vedtak i slike saker. 72 

§ 3-4 Faste saker 73 

Studentidrettsrådets ordinære møter behandler: 74 

a. Valg av ordstyrer og referent. 75 

b. Godkjenning av innkalling, dagsorden og kjøreplan. 76 

c. Godkjenning av referat. 77 

d. Godkjenning av valgprotokoller. 78 

e. Orienteringer fra Arbeidsutvalget i Velferdstinget. 79 

f. Orienteringer fra Studentidrettsforeningene. 80 

g. Øvrige orienteringer. 81 

h. Saker meldt inn jf. § 3-3. 82 

 83 
§ 3-5 Ekstraordinært møte 84 

Arbeidsutvalget innkaller til ekstraordinært møte i Studentidrettsrådet senest én - 1 - uke etter at et 85 
slikt krav er fremmet. De som krever ekstraordinært møte skal sende en kopi av kravet til 86 
Kontrollkomiteen til Velferdstinget. Det ekstraordinære møtet kan bare behandle saker meldt i 87 
innkallingen. 88 

Ekstraordinært møte i Studentidrettsrådet skal avholdes når: 89 

a. Leder av studentidrettsrådet krever det. 90 
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b. Minst tre av Studentidrettsrådets representanter krever det. 91 

Dersom Arbeidsutvalget ikke overholder fristen for innkalling, innkaller Kontrollkomiteen snarest mulig 92 
til det ekstraordinære møtet i Studentidrettsrådet. 93 

§ 3-6 Møterettigheter og møteplikter 94 

Studentidrettsrådets møter er åpne for alle. 95 

Følgende har møteplikt med tale-, forslags- og stemmerett: 96 

a. Representanter fra registrerte studentidrettsforeninger 97 

i. Ved forfall er representanten selv ansvarlig for å kalle inn vararepresentant og varsle 98 
Arbeidsutvalget.  99 

 100 
Følgende har møteplikt med tale- og forslagsrett: 101 

a. Leder av studentidrettsrådet. 102 
b. Representant fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 103 
c. Kontrollkomiteen. 104 
 105 
Studentidrettsrådet kan innvilge andre personer tale- og/eller forslagsrett for et møte eller i en 106 
enkeltsak. 107 

KAPITTEL 4: VOTERINGER 108 

§ 4-1 Definisjoner 109 

Alminnelig flertall: når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn mot, og det 110 
ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer. 111 

Absolutt flertall: mer enn 50 % av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for 112 
forslaget. 113 

Kvalifisert flertall: minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for 114 
forslaget. 115 

3/4 kvalifisert flertall: minst 3/4 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for 116 
forslaget. 117 

§ 4-2 Voteringer 118 

Voteringer skjer ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt.  119 

Ved stemmelikhet i vedtakssaker gjentas voteringen. Ved fortsatt stemmelikhet anses innstilt forslag 120 
som vedtatt.  121 
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Ved innstilling på hallfordeling der det er uenighet, redegjøres det både for flertallets innstilling og 122 
mindretallets dissens til SiO. 123 

§ 4-3 Beslutningsdyktighet 124 

Studentidrettsrådet er beslutningsdyktige når minst 2/3 av dets representanter eller medlemmer er 125 
tilstede. 126 

KAPITTEL 5: GENERELLE BESTEMMELSER 127 

§ 6-1 Oppløsning 128 

Studentidrettsrådet kan med 3/4 kvalifisert flertall på to møter etter hverandre vedta at 129 
Studentidrettsrådet oppløses. Det siste møtet skal være ekstraordinært og kan bare behandle saken 130 
om oppløsning. 131 

Begrunnet forslag om oppløsning sendes Arbeidsutvalget minst én måned før et ordinært møte i 132 
Studentidrettsrådet. Arbeidsutvalget sender forslaget til høring hos det høyeste organet ved hver 133 
studentidrettsforening med møterett i idrettsrådet. 134 

§ 6-2 Endring av vedtekter og mandat 135 

Endring av vedtekter og mandat må meldes som sak innen ordinær frist til Velferdstingets 136 
arbeidsutvalg og behandles på påfølgende møte i Velferdstinget i Oslo og Akershus.  137 

§ 6-3 Lukking av møter 138 

Studentidrettsrådets møter, saker og saksdokumenter er offentlige, og dagsorden og 139 
saksdokumentene skal være tilgjengelige for enhver. 140 

Arbeidsutvalget kan bestemme at en sak og dens saksdokumenter ikke skal være offentlige i 141 
innkallingen. Studentidrettsrådet avgjør, med kvalifisert flertall, om en sak og dens saksdokumenter 142 
skal behandles for lukkede dører. Et lukket møte består av de respektive representantene valgt etter § 143 
2-1, men disse kan, med kvalifisert flertall, vedta å invitere inn andre. Ved forslag om lukking av 144 
møtet skal debatt om dette foretas kun med personer med rettigheter etter § 3-6. Dersom et lukket 145 
møte skal fatte vedtak må kontrollkomiteen være tilstede for å vurdere beslutningsdyktigheten. 146 


