Vedtekter for Studentunionen Oslo
§1 Myndighet og oppgaver
§1a Myndighet
Studentunionen Oslo er studentene ved Høyskolen og Fagskolen Kristiania sitt øverste valgte
organ, og er opprettet for å ivareta og fremme studentenes interesser overfor stiftelsen,
næringslivet og samfunnet, samt skape tverrfaglige relasjoner og nettverk for studentene.
§1b Oppgaver
Studentunionen uttaler seg i alle saker som fremlegges fra Høyskolen og Fagskolen Kristiania
og saker som er viktige for studentene ved Høyskolen og Fagskolen Kristiania.
Studentunionen er medlemmer av både lokale og nasjonale organisasjoner og fremmer
studentene på Høyskolen og Fagskolen Kristiania sin sak i disse fora. Studentunionen velger
eller oppnevner studenter til råd og utvalg hvor studentene på Høyskolen og Fagskolen
Kristiania skal være representert.

§2 Navn
§2a Foreningens norske navn
Foreningens norske navn er: Studentunionen ved Høyskolen Kristiania Oslo
§2b Foreningens internasjonale navn
Foreningens internasjonale navn er: The Student Union of Kristiania university college
§2c Forkortelse
Studentunionens forkortelse er SHK

§3 Organisasjon
§3a Høyeste beslutningsorgan
Studentunionen Oslos Høyeste beslutningsorgan er Generalforsamlingen.
§3b Valg av Hovedstyret

Hovedstyret velges på høstens Generalforsamling
§3c Råd og utvalg
Hovedstyret oppnevner Studenter til råd og utvalg som ikke oppnevnes av sentralstyret
§3d Valg av Hovedtillitsvalgt
Hovedtillitsvalgt blir valgt på vårens generalforsamling

§4 Sammenslåing og oppløsning
§4a Sammenslåing
Sammenslåing av Studentunionen og andre organisasjonen med sammenfallende formål kan
bare vedtas av Landsmøtet til Studentunionen eller landsstyret, om det er mer enn fem (5)
måneder til landsmøtet.
§4b Oppløsning
Oppløsning av Studentunionen kan bare vedtas med ⅔ flertall over 2 generalforsamlinger
med minst seks (6) måneders mellomrom.

§5 Saksbehandling
§5a Møter
Alle møter i Studentunionen er åpne for medlemmer, om ikke annet blir vedtatt. Slike vedtak
skal sluttes med absolutt flertall.
§5b Brudd
§5a kan brytes ved åpne events, seminarer eller andre ikke-beslutningstakende organ.

§6 Grunndokumentene
§6a Bindende grunndokument
Grunndokumentene er bindende for alle ledd i Studentunionen og kan kun brytes ved vedtak
på landsmøtet eller midlertidige vedtak i landsstyret.
§6b Studentunionens grunndokumenter er Vedtekter, strategi, politisk arbeidsprogram.

§6c Studentunionen Oslos beslutninger kan ikke stride med vedtak gjort i landsstyret eller på
Landsmøtet.

§7 Eksklusjon
§7a Rettigheter
Et medlem eller en tillitsvalgt som blir ekskludert mister alle sine rettigheter i Studentunionen. Her
under, men ikke ekskludert til, medlemskap og møterett.
§7b Hovedstyret og Landsstyret
Tillitsvalgte som aktivt og systematisk jobber mot organisasjonens formål og/eller arbeidsformer kan
ekskluderes fra Studentunionen. Vedtak om eksklusjon fattes av Hovedstyret men kan ankes til
Landsstyret.
§7c Brudd
Brudd på taushetsplikt vil føre til mistillit, og behandles av Hovedsstyret.

§8 Medlemskap
§8a Medlem

Alle studenter ved Høyskolen og Fagskolen Kristiania som har betalt kontingent inneværende
semester er medlemmer av Studentunionen og er dermed valgbar til organisasjonen.
§8b Pris kontingent Oslo
Studentunionens kontigent er på 250.- per student.
§8c Stemmerett og andre tilbud
Studenter må ha betalt kontingent til Studentunionen for å ha stemmerett og utnyttes seg av
andre tilbud som krever medlemskontingent for deltagelse.

§9 Generalforsamling
§9a Innkalling
Generalforsamlingen er Studentunionens øverste organ. Det er Hovedstyret som kaller inn til
Generalforsamling.
§9b Antall
Det skal avholdes (2) Generalforsamlinger hvert år.
§9c Beslutningsdyktighet
Generalforsamlingen er beslutningsdyktige med et antall stemmeberettigede som stiller.

§9d Medlemskap
Alle medlemmer i Studentunionen er møteberretigede, ved fremvist gyldig studentbevis og
bevis på medlemskap.
§9e Møteplikt
Tillitsvalgte og de som innehar verv i Studentunionen har møteplikt på Generalforsamling.
§9f Observatørstatus
Alle personer kan fremme ønske om observatørstatus i forkant av Generalforsamlingen. Dette
behandles av Hovedstyret.
§9g Tidsfrist
Forslag om saker som ønskes behandlet på Generalforsamling må sendes ut minst 1 uke før
generalforsamlingen, for behandling og innstilling av Hovedstyret.
§9h Innkalling
Innkalling publiseres for medlemmer på Studentunionen.no 1 uke før gjennomføring.
§9i Møteleder
Hovedsstyret fungerer som møteleder inntil ordstyrere er valgt.
§9k Høstens GF
Ved høstens Generalforsamling skal følgende saker behandles:
● Godkjennelse av innkalling
● valg av ordstyrere
● valg av referenter
● valg av to (2) protokollunderskrivere
● Godkjennelse av dagsorden og saksliste.
● Årsberetning fra Hovedstyret
● Godkjennelse av budsjett
● Strategiske mål.
● Valg av hovedstyre
● Eventuelt
§9l Vårens GF
Ved vårens Generalforsamling skal følgende saker behandles:
● Godkjennelse av innkalling
● valg av ordstyrere
● valg av referenter
● valg av to (2) protokollunderskrivere
● Godkjennelse av dagsorden og saksliste.
● Godkjennelse av Strategi
● Revidering av Vedtekter.
● Revidert Budsjett

● Valg av Hovedtillitsvalgt
● Eventuelt
§9M Ekstraordinære vedtak
Landsstyret kan foreta ekstraordinære vedtak som overstyrer lokaldemokratiet. Dette skal
godkjennes på første generalforsamling og Hovedstyret kan bestride dette ved å kalle inn til
Ekstraordinær generalforsamling

§10 Ekstraordinær Generalforsamling
§10a Innkalling
Hovedstyret, Landsstyret og Sentralstyret kan kalle inn til ekstraordinær generalforsamling
dersom følgende kriterier oppfølges.
Hovedstyret vedtar med ⅔ flertall.
Landsstyret gjør enstemmig vedtak
Sentralstyret gjør enstemmig vedtak.
§10b Fremme forslag
Et hvert medlem av studentunionen kan fremme forslag om ekstraordninær
Generalforsamling. Hovedstyret behandler saken først, denne kan ankes til Landsstyret og der
etter til Sentralstyret.
§10c Frist for innkalling
Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling skal sendes ut (1) uke før møtet finner sted, på
nettsiden til alle medlemmer av SHK. Innkallingen skal inneholde sakspapirer til sakene som
skal behandles.

§11 Hovedstyret
§11a Ansvar
Hovedstyret har ansvar for Studentunionens daglige drift og det overordnede juridiske og
økonomiske ansvaret.
§11b Medlemmer
Hovedstyret skal bestå av minimum leder, nestleder og Økonomiansvarlig. Hovedstyret
konstituerer seg selv slik de anser viktigst i løpet av perioden.
§11c Invitasjon til møte
Hovedstyret kan invitere hvem de ønsker til Hovedstyremøte.
§11d Supplering
Dersom leder faller fra før Generalforsamling trer leders stedfortreder inn, og Hovedstyret
kan supplere manglende verv i styret.

§11e Stedfortreder og signaturrett
Leder, Nestleder og Økonomiansvarlig har signaturrett på vegne av Studentunionen. I tilfeller
der styret faller fra er Sentralstyret stedfortreder for Hovedstyret.
§11f Saker
Hovedstyret kan anbefale og innstille på saker slik de ønsker og skal gjøre dette til
Generalforsamling.

§12 Utvalgene
§12a Funksjon
Utvalgenes funksjon er å jobbe for studentenes interesse innenfor de respektive områder.
§12b Ansatte
Utvalgene skal fungere som ansatte, og følge strategien som vedtas på Generalforsamling.
§12c Myndighet
Hovedstyret har myndighet til å opprette eller nedlegge utvalg, slik de ønsker med kvalifisert
flertall i styret.
§12d Obligatorisk oppmøte
Utvalgsmedlemmer er pliktige til å delta på møter de er innkalt til, ved fravær kan
hovedstyret sanksjonere vervet.

