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RETNINGSLINJER FOR STUDENTIDRETTSRÅDET I OSLO 

OG AKERSHUS 

Sist revidert på møte i Velferdstinget 12.04.2021. 1 

KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 

§ 1-1 Formål 3 

Studentidrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for studentidretten i Oslo og 4 

Akershus. Studentidrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom foreningene og 5 

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), Studentsamskipnaden SiO (SiO) og kommunale 6 

myndigheter. 7 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 8 

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, likestilling, fellesskap, inkludering, helse, 9 

åpenhet og ærlighet. Idrettslag som diskriminerer på bakgrunn av alder, kjønn, 10 

kjønnsidentitet, religion, seksuell legning, sosial status, etnisk tilhørighet eller politisk 11 

ståsted kan ikke være en del av idrettsrådet. 12 

§ 1-2 Organisasjon 13 

Idrettsrådet er et felles organ for alle studentidrettsforeninger i Oslo. 14 

Studentidrettsrådets retningslinjer og mandat vedtas av Velferdstinget.  15 
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KAPITTEL 2 OPPGAVER 16 

§ 2-1 Oppgaver 17 

Studentidrettsrådet skal: 18 

a. Synliggjøre studentidrettens lokale omfang samt bidra med å utvikle 19 

idrettspolitiske handlingsplanpunkter og politikk i samarbeid med 20 

Velferdstingets arbeidsutvalg. 21 

b. Arbeide for at arealer for idrett og mosjon skal driftes slik at det blir størst, best 22 

og bredest mulig bruk av idrettsarealer tilknyttet SiO. 23 

c. Samarbeide på tvers av foreningene for å sørge for best mulig utnyttelse av 24 

tilgjengelige idrettslokaler. 25 

d. Samarbeide om større studentidrettsarrangementer i regionen. 26 

e. Være en saksforberedende og arbeidende komité som utvikler politikk for 27 

studentidrett i samarbeid med Velferdstingets arbeidsutvalg. For at denne 28 

politikken skal være gjeldende må den vedtas av Velferdstinget. 29 

Studentidrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver 30 

primært på lokalt nivå. Listen over studentidrettsrådets arbeidsoppgaver er ikke 31 

uttømmende. 32 

Alle saker som er av felles interesse for studentidretten skal formidles VT gjennom 33 

studentidrettsrådet. 34 

Studentidrettsrådet kan ved behov opprette komiteer og utvalg.  35 
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KAPITTEL 3 STUDENTIDRETTSRÅDET 36 

§ 3-1 Valgmåte 37 

Representanter for studentidrettsforeningene i studentidrettsrådet velges av 38 

foreningene lokalt senest innen to uker før første møte. For å være valgbar må man 39 

være student, medlem av en studentidrettsforening tilknyttet studentidrettsrådet og ha 40 

oppfylt medlemsforpliktelsene. 41 

Dokumentasjon på valg vedtatt av idrettslagets valgte administrative organ skal være 42 

oversendt Velferdstingets arbeidsutvalg senest én uke før neste møte i 43 

studentidrettsrådet. 44 

Studentidrettsforeningene velger selv valgmåte for representant og vara til 45 

studentidrettsrådet. 46 

Valgperiode for representanter i studentidrettsrådet er fra 1. april til 31. mars 47 

påfølgende år. 48 

§ 3-2 Sammensetning 49 

Hver studentidrettsforening i Oslo har i utgangspunktet møterett med én representant i 50 

rådet, idrettslagene får ytterligere én representant per 800. medlem. Representanter fra 51 

registrerte studentidrettsforeninger møter med tale-, forslags- og stemmerett. 52 

Det bør etterstrebes å ha en jevn kjønnsbalanse blant både ordinære representanter og 53 

varaer. 54 

Nye medlemsforeninger til studentidrettsrådet må sende forespørsel til Velferdstingets 55 

arbeidsutvalg for godkjenning. 56 

Nestleder i Velferdstingets arbeidsutvalg er leder for studentidrettsrådet.  57 
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KAPITTEL 4 STUDENTIDRETTSRÅDETS MØTER 58 

§ 4-1 Studentidrettsrådets møter 59 

Studentidrettsrådet møter minst tre ganger hvert år inkludert konstituerende møte. 60 

Velferdstingets arbeidsutvalg sender elektronisk innkalling, med foreløpig dagsorden til 61 

studentidrettsrådets representanter og observatører senest to uker før møtet. 62 

§ 4-2 Vedtak 63 

Vedtak fattes ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt. 64 

Studentidrettsrådets beslutningsdyktighet er regulert i Velferdstingets vedtekter §13-3.  65 
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KAPITTEL 5 GENERELLE BESTEMMELSER 66 

§ 5-1 Endring av retningslinjer  67 

Endring av retningslinjer må meldes som sak innen ordinær frist til Velferdstingets 68 

arbeidsutvalg og behandles på påfølgende møte i Velferdstinget i Oslo og Akershus. 69 

Dette gjør lederen av studentidrettsrådet. 70 

§ 5-2 Oppløsning 71 

Studentidrettsrådet kan med 3/4 kvalifisert flertall på et møte vedta at 72 

studentidrettsrådet oppløses. Vedtaket skal deretter sendes til Velferdstinget for 73 

godkjenning. 74 

Begrunnet forslag om oppløsning sendes Velferdstingets arbeidsutvalg minst én måned 75 

før møte i studentidrettsrådet. Arbeidsutvalget sender forslaget til høring hos det 76 

høyeste organet ved hver studentidrettsforening med møterett i studentidrettsrådet. 77 


