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REGLEMENT FOR SIO FORENINGER 1 

Vedtatt på møte i Velferdstinget 05.09.2016 2 

Registrering av studentforeninger med tilknytning til ett eller flere læresteder tilknyttet SiO 3 

OM REGISTRERINGSORDNINGEN 4 

For studentforeninger som ikke er tilknyttet et lærested med egne godkjenningsordninger må 5 
disse tilfredsstille kriteriene for godkjenning som studentforening (vedtatt av Velferdstinget), jfr. § 6 
2.  7 

Dersom SiO Foreninger er i tvil om en studentforening som søker om registrering, oppfyller 8 
vilkårene, skal studentforeningen godkjennes av Velferdstinget før den registreres i henhold til 9 
bestemmelsene i dette reglementet.  10 

§ 1 Foreninger som tilfredsstiller disse kravene får tilgang på: 11 

• Visning i foreningsoversikten (se under) 12 

• Tilgang til å søke Kulturstyret (må presiseres i Kulturstyrets tildelingskriterier). 13 

• Tilgang på SiO Foreninger sitt tilbud. 14 

§ 2 Kriterier for godkjenning som studentforening av Velferdstinget 15 

Studentforeningene må være tilknyttet ett eller flere læresteder som er medlem av SIO, de må 16 
være selvstendige og uavhengige organisasjoner og være juridisk ansvarlig for egen virksomhet.  17 
Av dette følger at studentforeningene følger til enhver tid gjeldende Lov om universiteter og 18 
høgskoler eller annen norsk lov. 19 

a) Det skal foreligge vedtekter for foreningen vedtatt av foreningens høyeste organ. Av disse 20 
vedtektene må det fremgå at: 21 

• Foreningens formål er å drive virksomhet for og med studenter i et studentmiljø ved ett 22 

eller flere læresteder som er tilknyttet SiO, eller å engasjere studenter til innsats overfor 23 

studenter ved ett eller flere læresteder som er tilknyttet SiO. 24 

• Foreningen er demokratisk bygget opp og gir mulighet for medvirkning og innflytelse til 25 

alle foreningens medlemmer. 26 
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• Styret i foreningen må være demokratisk valgt av medlemmene. 27 

• Dersom foreningen er knyttet til en moderforening, må det komme klart frem at 28 

studentforeningen er en selvstendig demokratisk enhet. 29 

• Foreningens formål er å drive virksomhet for og med studenter som er student ved ett 30 

eller flere læresteder som er tilknyttet SiO 31 

Det må komme klart frem i vedtektene at foreningen er for studenter tilknyttet ett eller flere 32 
læresteder tilknyttet SiO. Dersom denne tilknytningen ikke kommer klart frem i vedtektene må 33 
dette forklares spesielt i beskrivelsen av foreningens virksomhet i registreringen av foreningen på 34 
<Min Forening> på SiOs nettsider. 35 

Velferdstinget i Oslo og Akershus kan kreve at opplysninger foreningen gir i forbindelse med 36 
godkjenning skal dokumenteres. 37 

b) Det skal gis oversikt over styrets sammensetning. Det må fremgå at: 38 

• Over halvparten av styrets medlemmer må være studenter ved ett eller flere læresteder 39 

som er tilknyttet SiO 40 

• Studentforeningen skal til enhver tid ha en kontaktperson som er student ved ett 41 

lærested tilknyttet SiO. 42 

§ 3 Søknad om godkjenning som studentforening 43 

Registrering av ny studentforening skjer via SiOs Min Side – løsning for studentforeninger. 44 

Informasjonen som legges inn her regnes som foreningens søknad om å bli registrert. 45 

Opplysningene en forening blir bedt om å oppgi ved registrering omfatter følgende 46 

• Foreningens navn og formål 47 

• Foreningens adresse 48 

• Kontaktpersonens navn, telefonnummer, e-postadresse 49 

• En kort presentasjon av foreningen som viser foreningens tilknytning ett eller flere 50 

lærested tilknyttet SiO. 51 

• Oversikt over antall medlemmer i foreningen og hvor stor andel av disse som er 52 

studenter.  53 
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• Oversikt over foreningens eventuelle undergrupper, eller om foreningen er en 54 

undergruppe av en annen forening. 55 

• Beskrivelse av aktivitet og formål på engelsk 56 

• Eventuelt organisasjonsnummer 57 

Foreningens vedtekter skal lastes opp via Min Side. 58 

Velferdstinget i Oslo og Akershus forbeholder seg retten til å kreve ytterligere informasjon om 59 
foreningen dersom dette trengs for å behandle en søknad om godkjenning. 60 

§ 4 Oppdatering av informasjon fra studentforeninger 61 

Registrerte studentforeninger skal oppdatere registrert informasjon slik at informasjonen ikke er 62 
eldre enn seks måneder.  Informasjon om kontaktperson oppdateres løpende ved endinger i 63 
foreningen. 64 

Dersom det er foretatt endringer i vedtektene, skal et oppdatert eksemplar av vedtektene lastes 65 
opp. 66 

Dersom en forening ikke oppdaterer informasjonen innen den angitte fristen, eller ikke lengre 67 
oppfyller kriteriene som studentforening, opphører godkjenningen og foreningens mulighet til å 68 
benytte seg av de godene som er beskrevet i § 1. 69 

Velferdstinget i Oslo og Akershus kan foreta medlemskontroll av foreningene som er registrert i 70 
ordningen.   71 

§ 5 Mislighold 72 

Ved brudd på kriteriene kan studentforeningens godkjenning og registrering oppheves med 73 
øyeblikkelig virkning. 74 

Avgjørelse om sanksjoner og evt. bortfall av godkjenning bestemmes av Velferdstinget i Oslo og 75 
Akershus. I denne typen saker skal foreningen høres før endelig bestemmelse tas. 76 

§ 6 Publisering av informasjon 77 

Deler av den registrerte informasjonen (jf. punkt 4) publiseres på SiOs websider. Dette inkluderer 78 
informasjon om kontaktpersonen. 79 
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§ 7 Forvaltning av reglementet og administrasjon av ordningen 80 

Dette reglementet eies av Velferdstinget i Oslo og Akershus. og ordningen administreres av SiO 81 
Foreninger på vegne av Velferdstinget i Oslo og Akershus. 82 

§ 8 Fastsettelse og endring av reglementet 83 

Dette reglementet og senere endringer fastsettes av Velferdstinget i Oslo og Akershus. 84 

Registrerte studentforeninger skal informeres om endringer i reglementet. 85 


