
Gammel vedtekt Ny vedtekt

1.1 Navn

Organisasjonens fulle navn er

Studentunionen Bergen ved Høyskolen

Kristiania og forkortes SHK.

1.1 Navn

Organisasjonens fulle navn er Studentunionen

Kristiania Bergen, og forkortes SKB, med

følgende organisasjonsnummer, 915 718 043.

1.6.1 Mistillitsforslag

− Skulle medlemmer av Hovedstyret eller

andre utvalg vise seg uegnet, kan det

fremstilles mistillitsvotum.

− Hovedstyret skal informeres dersom det

er ønske om mistillitsforslag.

Hovedstyret er pliktig til å kalle inn til

et møte hvor alle parter er representert

for at alle sider av saken er belyst.

− Suspensjon kan vedtas i Hovedstyret

ved 2⁄3 flertall hvis det er fremstilt

mistillitsforslag. Medlemmet kan

suspenderes frem til eventuelt avsettelse

behandles på generalforsamling.

− Medlemmer kan bare avsettes på

ordinær- eller ekstraordinær

Generalforsamling. Beslutning krever

2/3 flertall.

1.6.1 Mistillitsforslag

− Skulle medlemmer av Hovedstyret

eller andre utvalg vise seg uegnet, kan

det fremstilles mistillitsvotum.

− Hovedstyret skal informeres dersom

det er ønske om mistillitsforslag.

Hovedstyret er pliktig til å kalle inn til

et møte hvor alle parter er representert

for at alle sider av saken er belyst.

− Suspensjon kan vedtas i hovedstyret

ved 2⁄3 flertall hvis det er fremstilt

mistillitsforslag. Medlemmet kan

suspenderes frem til eventuelt avsettelse

behandles på generalforsamling.

− Medlemmer kan avsettes ved et vedtak

med total enighet i hovedstyret. Dersom

vedkommende bestrider avsettelse kan

vedkommende legge frem saken sin for

utvalgsledelsen, hvor det vil trenges ⅔

flertall for at hovedstyrets vedtak skal

stå. HR-ansvarlig og leder for utvalget
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vedkommende er medlem av skal legge

frem deres side. Dersom det er en

utvalgsleder som skal avsettes skal

leder for SHK og HR-ansvarlig legge

frem saken for resten av

utvalgsledelsen.

2.10 Valgkomite

Valgkomiteen skal bestå av tre -3-

representanter som velges av sittende

kontrollkomité. Av disse skal to -2-

representanter være medlem av sittende

hovedstyre, dette kan ikke være leder eller

nestleder av SHK. Den siste representanten

skal ikke ha gått på Høyskolen Kristiania de

siste to årene.

2.10 Valgkomite

#1 Valgkomite skal bestå av minimum tre -3-,

maksimum fem -5-, representanter som velges

av sittende kontrollkomite. Valgkomiteen skal

som et minimum bestå av en leder for et av

SHK sine utvalg, en fra sittende hovedstyret og

hovedtillitsvalgt. Resterende to -2-

representanter kan velges fritt, med unntak av

sittende leder og nestleder av Hovedstyret, av

kontrollkomite. De øvrige to kan også velges

uten å ha tilknytning til SKB

#2 Valgkomite skal bestå av minimum tre -3-,

maksimum fem -5-, representanter som velges

av sittende kontrollkomite. Valgkomiteen skal

som et minimum bestå av en av medlemmene i

kontrollkomite, en fra sittende hovedstyret og

hovedtillitsvalgt. Resterende to -2-

representanter kan velges fritt, med unntak av

sittende leder og nestleder av Hovedstyret, av

kontrollkomite. De øvrige to kan også velges

uten å ha tilknytning til SKB.

#3 Valgkomite skal bestå av minimum tre -3-,

maksimum fem -5-, representanter som velges

av sittende kontrollkomite. Valgkomiteen skal

som et minimum bestå av en leder for et av
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SKB sine utvalg, en fra sittende hovedstyret og

medlem av kontrollkomite. Resterende to -2-

representanter kan velges fritt, med unntak av

sittende leder og nestleder av Hovedstyret, av

kontrollkomite. De øvrige to kan også velges

uten å ha tilknytning

7.10 Organisering og planlegging

Kontrollkomiteen har det overordnede

ansvaret for å kontrollere at den daglige

driften av SHK til enhver tid skjer i henhold

til vedtektene. Alle medlemmer i SHK har

til enhver tid anledning til å be om å få en

sak behandlet av kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteens medlemmer skal ha vært

et aktivt medlem av SHK i ett -1- år.

Kontrollkomiteen er ansvarlig for

planlegging og gjennomføring av

generalforsamlingene samt opprettelsen av

valgkomité. Kontrollkomiteen skal bestå av

maks fire -4- og minst to -2-

komitémedlemmer. Ved endt skolegang skal

komitémedlemmer fratre fra sine oppgaver

som medlem av kontrollkomiteen.

7.10 Organisering og planlegging

Kontrollkomiteen har det overordnede ansvaret

for å kontrollere at den daglige driften av SBK

til enhver tid i henhold til vedtektene. Alle

medlemmer i SKBhar til enhver tid anledning til

å be om å få en sak behandlet av

kontrollkomiteen.

#1 Kontrollkomiteen er ansvarlig for

planlegging og gjennomføring av

generalforsamlingene, samt å opprette en

valgkomité. Kontrollkomiteen skal bestå av

maks fire -4- og minst to -2- personer.

Kontrollkomiteen velges av Hovedstyret ved

starten av høstsemesteret og sitter et år om

gangen.

#2 Kontrollkomiteen er ansvarlig for

planlegging og gjennomføring av

generalforsamlingene, samt å opprette en

valgkomité. Kontrollkomiteen skal bestå av

maks fire -4- og minst to -2- personer.

Kontrollkomiteen velges på vårsemesteret av

Hovedstyret. Vervet varer fra slutten av

vårsemesteret til neste skoleårs endt
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vårsemester.

1.7 Organisasjonskart 1.7 Organisasjonskart

9.1.2 Agenda 

Agenda for møtet skal gi en oversikt over

hvilke saker som skal tas opp på møtet. Alle

aktive medlemmer av SHK kan fremme

ønske om å få en sak oppskrevet i et møtes

agenda. 

Agenda skal alltid inneholde følgende

punkter: 

● Godkjenning av innkalling

● Godkjenning av referat

9.1.2 Agenda 

Agenda for møtet skal gi en oversikt over hvilke

saker som skal tas opp på møtet. Alle aktive

medlemmer av SHK kan fremme ønske om å få

en sak oppskrevet i et møtes agenda. 

Agenda skal alltid inneholde følgende punkter: 

● Godkjenning av innkalling

● Godkjenning av referat

● Orienteringssaker 
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● Godkjenning av statusrapporter 

● Orienteringssaker 

● Beslutningssak 

● Eventuelt 

● Beslutningssak 

● Eventuelt 

9.1.5 Statusrapporter 

Statusrapporter skal skrives av alle

medlemmer i alle utvalg. Statusrapporter

skal følge de retningslinjer satt av

driftshåndboken. Statusrapporten skal

sendes inn til utsender av møteinnkalling i

forkant av et møte slik at rapportene kan

føres i sakspapirene. Statusrapport fra

Hovedstyret skal gjøres i starten av ukentlig

møte.

Fjernes

7.2 Myndighet 

Kontrollkomiteen skal ha tilgang til alle

utvalgs og hovedstyrets dokumenter og

referat samt dokumenter som anses

nødvendige for å utføre sin oppgave i

henhold til vedtektene. Dette gjelder også

økonomiske oversikter fra utvalgene og

styreprotokoller. 

7.2 Myndighet 

Kontrollkomiteen skal ha tilgang til alle utvalgs

og hovedstyrets dokumenter og referat samt

dokumenter som anses nødvendige for å utføre

sin oppgave i henhold til vedtektene. Dette

gjelder også økonomiske oversikter fra

utvalgene og styreprotokoller. 
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Kontrollkomiteen kan be om en redegjørelse

fra hovedstyret i enhver sak som omhandler

SHK. 

I tillegg har personer som representerer

SHK i ulike råd og styrer møteplikt ved

innkallelse av kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteen kan be om en økonomisk

redegjørelse fra økonomiansvarlig dersom

de ser at dette er nødvendig.

Kontrollkomiteen kan på vegne av

medlemmer i SHK utføre redaksjonelle

endringer i vedtektene, som navn, titler og

formelle eller skriftlige feil i vedtektene,

med godkjenning av hovedstyret.

Kontrollkomiteen kan ikke være crew i

arrangementer i regi av SHK som kan føre

til partisk holdning. 

Kontrollkomiteen har mulighet til å be om å

få komme på møter før agenda blir sendt ut.

Hvis kontrollkomiteen ønsker å delta på

møte etter agenda er sendt ut, må dette

klargjøres med leder for det aktuelle

utvalget. 

Kontrollkomiteen kan be om en redegjørelse fra

hovedstyret i enhver sak som omhandler SKB. 

I tillegg har personer som representerer SKB i

ulike råd og styrer møteplikt ved innkallelse av

kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen kan be om

en økonomisk redegjørelse fra

økonomiansvarlig dersom de ser at dette er

nødvendig. Kontrollkomiteen kan på vegne av

medlemmer i SKB utføre redaksjonelle

endringer i vedtektene, som navn, titler og

formelle eller skriftlige feil i vedtektene, med

godkjenning av hovedstyret.

Kontrollkomiteen har mulighet til å be om å få

komme på møter før agenda blir sendt ut. Hvis

kontrollkomiteen ønsker å delta på møte etter

agenda er sendt ut, må dette klargjøres med

leder for det aktuelle utvalget. 

“Kontrollkomiteen kan ikke være crew i

arrangementer i regi av SHK som kan føre til

partisk holdning.” Er fjernet fra vedtekten.

9.4.1 Møteberettigede 

Ethvert aktivt medlem kan forespørre om å

delta på et møte. Kontrollkomiteen,

9.4.1 Møteberettigede 

Ethvert aktivt medlem kan forespørre om å delta

på et møte. Kontrollkomiteen og hovedstyret
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hovedstyret, markedsavdelingen og

økonomiavdelingen står fritt til å sende en

representant på et møte dersom dette er

ønskelig. En slik handling krever at

oppmøtet blir varslet i forkant av møtet.

står fritt til å sende en representant på et møte

dersom dette er ønskelig. En slik handling

krever at oppmøtet blir varslet i forkant av

møtet.

10.1 Kontrakter 

Det skal signeres kontrakt mellom leder og

alle aktive medlemmer i SHK. Leder har

ansvaret for å utarbeide disse.

10.1 Kontrakter 

Det skal signeres kontrakt mellom leder for

SKB og alle aktive medlemmer i SKB. Leder

for SKB og HR-ansvarlig har ansvaret for å

utarbeide disse.

13.2 Inntektsgivende kontrakter 

Inntektsgivende kontrakter kan forhandles

og utarbeides av markedsavdelingen. Alle

kontrakter skal uten unntak undertegnes av

leder i hovedstyret og markedsansvarlig.

Økonomiansvarlig skal alltid kontaktes før

signering.

13.2 Inntektsgivende kontrakter 

Inntektsgivende kontrakter kan forhandles og

utarbeides av markedsavdelingen. Alle

kontrakter skal uten unntak undertegnes av leder

i hovedstyret og økonomiansvarlig.

Økonomiansvarlig skal alltid kontaktes før

signering.
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