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Om vedtektene
Vedtektene er de høyeste lovene som organisasjonen har satt for seg selv. De er vedtatt av
generalforsamlingen og kan kun endres av generalforsamlingen etter de regler som vedtektene
setter.
Vedtektene er ment som en generell ramme som organisasjonen skal følge. De tar for seg
• organisasjonen offisielle navn og formål
• hvem som har rett til å være medlem av organisasjonen
• medlemskontingent
• hvordan organisasjonen struktureres
• myndighetsfordeling
• retningslinjer for generalforsamlingene
• hva som er etterfølgende av brudd på vedtektene
• retningslinjer for mistillitsforslag
• hva som skjer hvis organisasjonen blir oppløst
• retningslinjer for hvordan man kan endre de gjellende vedtektene
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§1 Formål

5
6

Studentsamfunnet på Rena sitt formål skal være å ivareta og fremme kulturelle, idrettslige og
sosiale aktiviteter som forholder seg til studentmiljøet på Campus Rena på en best mulig måte.

7

§ 2 Medlemskap og medlemsrett

Organisasjonens offisielle navn er ”Studentsamfunnet på Rena”. Videre i dette dokumentet vil
organisasjonen refereres til som ”Samfunnet”. Samfunnsstyret har imidlertid mulighet til å
markedsføre organisasjonen slik de finner det riktig etter det navnet som de ønsker.
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§ 2.1 Medlemsrett

15
16
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De som ikke har rett til ordinært medlemskap kan allikevel bli støttemedlemmer av Samfunnet,
forbeholdt at de betaler den til en vær tid gjeldene kontingenten. Støttemedlemmer har de
samme rettighetene som et ordinært medlem med unntak av stemmerett ved generalforsamling
og muligheten til å stille til verv i Samfunnet.

19
20

Medlemmer ved andre studentsamfunn i Norge har tilgang til arrangementer i regi av
Samfunnet med samme vilkår som medlemmene av Studentsamfunnet på Rena.

21
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23
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Studenter og andre som ikke er medlem av noe studentsamfunn kan lukkes ute fra
arrangementer i regi av Studentsamfunnet på Rena. Studentsamfunnet på Rena kan velge å
prioritere sine egne medlemmer og kan velge å differensiere priser mellom medlemmer og ikkemedlemmer.
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§ 2.3 Sanksjoner og å miste medlemsretten

29
30

Samfunnsstyret kan nekte enkeltpersoner medlemskap i Studentsamfunnet på Rena hvis
Samfunnsstyret kan forsvare det.

31
32
33

Eksisterende medlemmer som utestenges i henhold til utvisningsreglementet skal inkluderes i
Samfunnets aktiviteter etter at sanksjonen er gjennomført, med mindre Samfunnsstyret kan
forsvare at medlemmet bør utelukkes fullstendig fra studentsamfunnets aktiviteter.
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Studentsamfunnet på Rena skal framstå nøytralt i forbindelse med religion og ideologi.
Religiøst, ideologisk eller rasistisk budskap skal ikke foregå i Samfunnets regi der resultatet blir
krenkende for enkeltpersoner. Det er derfor forbudt for medlemmene av Studentsamfunnet på
Rena å spre et slikt budskap som oppleves krenkende for andre. Hvis dette allikevel skulle skje
kan vedkommende ekskluderes som medlem ved et vedtak i Samfunnsstyret med 2/3 flertall.

Alle studenter ved Høgskolen i Hedmark avdeling Rena og Evenstad har full medlemsrett i
Studentsamfunnet på Rena så lenge de betaler den til en hver tid gjeldene kontigenten. Som
medlem av Samfunnet har man stemmerett på GF og muligheten til å stille til styreverv eller
andre tillitsverv i Samfunnets regi. Med styreverv menes verv i et hvilket som helst styre i
Samfunnets regi. Som medlem har man også rett til å benytte seg av andre fremforhandlede
goder med eksterne partnere.

Medlemmer kan nektes eller miste sitt medlemskap, eller miste deler av sine rettigheter som
medlem ved brudd på de gjeldene regler som er satt av Samfunnsstyret eller dets undergrupper.
Dette beskrives nærmere i utvisningsreglementet.
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§ 2.4 Kontigent
Kontingent, jf §§ 3.1, 3.2. 3.3

41
1 ”Medlemskap Student” i Studentsamfunnet på Rena for studenter
ved Campus Rena og Campus Evenstad for ett (1) studieår (høst
til vår) (Medlem student)

Kr 500

2 ”Medlemskap Andre” i Studentsamfunnet på Rena for ett (1)
studieår (høst til vår).

Kr 500

42
43
44
45

Styreverv i Samfunnsstyret er fritatt fra å betale medlemskap i Samfunnet. Med Samfunnsstyret
menes alle med verv som gir studiepoeng. De Samfunnsstyremedlemmene som allerede har
betalt årets kontingent får dette refundert etter å ha sittet i sitt verv hele perioden på et år. Dette
utbetales slik det blir ansett best regnskapsmessig, og leder må godkjenne alle utbetalinger.
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§ 3 Generalforsamling

51
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53
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Ved valg av kandidater til verv avgjøres valget ved simpelt flertall. Alle medlemmer av
Samfunnet før valget kan stille til verv. Begge kjønn bør være representert. Etter at en
representant har gjennomført et år i vervet skal vervet stilles til disposisjon. Campus Evenstad
har mulighet til å stille med minimum en representant i Samfunnsstyret

55
56
57
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Innkallingen til GF skal være offentliggjort minst tre uker før GF avholdes. Saksliste/dagsorden
og saksdokumenter skal offentliggjøres minst sju dager før GF avholdes, og på grunn av dette
skal saker være styret i hende minst ti dager før GF avholdes. Alle hoved- og undergrupper må
være representert ved GF.

59
60
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62

Dagsorden på generalforsamlingene i løpet av året bør inneholde vedtak av halvårsplan og
aktivitetsplan, rapport fra samtlige Samfunnsstyremedlemmer og KKU, valg til ledige verv,
godkjenning av budsjett, regnskap, valg av revisor, godkjenning av årsmelding, godkjenning av
revidert regnskap, fastsetting av kontingent og innkommende saker.

63

Etter hver GF skrives det protokoll som undertegnes av to oppmøtte medlemmer.

64
65

GF vedtar budsjett på GF2, etter behandling av søknader om støtte til hovedgruppene.
Årsregnskap revideres og fremlegges på GF3.

66
67

Alle ordinære medlemmer har møte- og stemmerett ved GF. Støttemedlemmer har kun forslagsmøterett.

68
69
70
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§ 4 Ekstraordinær generalforsamling

74
75

Hvis Samfunnsstyret ser at det vil komme uventede store utgifter/investering må dette tas opp
på en EGF. Da har EGF mulighet til å endre budsjettet tilsvarende.

Generalforsamling (GF) avholdes minimum tre ganger i kalenderåret. To generalforsamlinger i
høstsemesteret, minst seks og tolv uker inne i semesteret, og en i vårsemesteret som er minst
seks uker inn i semesteret. GF er vedtaksdyktig ved 1/20 dels oppmøte av alle ordinære
medlemmer før GF blir åpnet. Samfunnsstyremedlemmene skal telles utenfor den 1/20.

Ekstraordinær generalforsamling (EGF) skal avholdes hvis 1/19 av medlemmene,
Samfunnsstyret eller KKU krever det. De samme krav gjelder for EGF som GF, med unntak av
krav til dagsorden og krav til når innkallelse og dagsorden skal sendes ut. EGF må imidlertid
innkalles og dagsorden skal offentliggjøres så tidlig som mulig ut i fra sakens art. Det er mulig å
innkalle til ekstraordinær generalforsamling ved mistillitsforslag hvis dette er nødvendig.
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77
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§ 5 Organisasjonsstruktur

82
83
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§ 5.1 Samfunnsstyret og dets myndighet

88
89
90

Møter der vedtak fattes skal innkallelse og dagsorden/saksliste offentliggjøres for styrets
medlemmer og KKU senest to dager før møtet avholdes. Referat må sendes ut senest fem dager
etter møtet.

91
92
93
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Samfunnsstyret er vedtaksdyktig ved oppmøte på minimum fem styremedlemmer. I hastesaker
kan styreleder eller nestleder og to andre styremedlemmer beslutte vedtak. Vedtaket skal tas
opp i et vedtaksdyktig samfunnsstyre og gjøre rede for vedtaket, og hvorfor saken ble sett på
som en hastesak. Hvis Samfunnsstyret ikke anerkjenner dette vedtaket, eller saken som en
hastesak, skal vedtaket omgjøres. Hvis vedtaket ikke kan omgjøres er dette god nok grunn for
mistillitsforslag jf §8.

97
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Styreleder har ansvaret for å innkalle til samfunnsstyremøter, men de andre styremedlemmene
kan også innkalle til møte hvis de finner dette nødvendig. Alle møter i Samfunnsstyret,
hovedgrupper og undergrupper er åpne for alle medlemmer, der de personene uten verv med
stemme-, uttalelsesrett eller uttalelsesplikt opptrer som observatører. Inviterte personer kan bli
bedt om å uttale seg i enkeltsaker. Styret for Studentrådet på Rena har krav på å kunne møte
med en representant med forslags- og uttalelsesrett.

103
104
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Samfunnsstyret kan lukke møter i enkeltsaker. Hvis dette blir sett på som nødvendig kan
Samfunnsstyret selv avgjøre hvem som mottar referat. Samfunnsstyret kan også sensurere
enkeltsaker i referatet. Dette bør unngås.

106
107
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Samfunnsstyret har myndighet til å utnevne komiteer og prosjektgrupper. Disse gruppene har
ikke vedtaksmyndighet, men kan arbeide på vegne av Samfunnsstyret og å tråd med de
instrukser, vedtekter og regler som til en hver tid er gjeldende. Samfunnsstyret har også
myndighet til å vedta instrukser som er i tråd med de allerede gjeldende vedtekter, instrukser og
reglementer er fastsatt av GF. Samfunnsstyret har også myndighet til å delegere det ansvar og de
arbeidsoppgaver som det finner fornuftig.

112
113
114

Avtroppende representant i et verv bør overlappe påtroppende representant i et verv i
minimum en måned eller så lenge det blir sett på som nødvendig. Etter overlappingsperioden
bør den avtroppende representanten være tilgjengelig for spørsmål.

115
116
117

Medlemmer av Samfunnsstyret har taushetsplikt når det gjelder diskusjoner, reaksjoner rundt
votering, straffesaker og lignende som ikke er nevnt i påfølgende møtereferat. Taushetsplikten
gjelder også der fornuften tilsier at opplysninger rundt/i en sak ikke bør offentliggjøres.

118
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120

Samfunnsstyret har den øverste økonomiske myndighet mellom GF og har ansvar for at
økonomistyringen i Samfunnet er forsvarlig, og at den drives i samsvar med god regnskapsskikk,
budsjett som er fastsatt av GF og gjeldende økonomirutiner.

121
122
123

Samfunnsstyret har myndighet til å tilsette eller fjerne verv som ligger under samfunnsstyret.
Samfunnsstyret har også mulighet til å delegere dette til det understyret Samfunnsstyret finner
det riktig. Samfunnet har da fortsatt mulighet til å fjerne denne myndigheten fra understyret, og

Generalforsamlingen (GF) er Studentsamfunnet på Rena sitt høyeste besluttende organ. Mellom
hver GF er Samfunnsstyret høyeste besluttende organ, bortsett fra i klagesaker hvor
Klagenemda har endelig vedtaksrett. Samfunnsstyret velges av GF og er ansvarlig for at
Studentsamfunnets daglige drift er i samsvar med instrukser, arbeidsprogram, budsjett
enkeltsaker vedtatt av GF og disse vedtektene.
Samfunnsstyret består av åtte/ni personer/verv med stemmerett i samfunnsstyremøter:
Styreleder, nestleder, økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig, og leder fra hver av de fire
hovedgruppene (Driftsleder, Idrettsleder, Kulturleder og UKA-leder). KKUs representanter skal
også ha mulighet til å delta på samfunnsstyremøter. Ved fratredelse fra verv skal det avholdes
EGF slik at en ny kandidat kan overta vervet så fort som mulig.
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ved uklarheter gjeldende dette har alltid KKU siste vedtaksrett. Det er kun generalforsamlingen
som har myndighet til å endre på stillingsinstrukser eller lignende for verv som gjør seg fortjent
til studiepoeng.

127
128
129
130
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132

§ 5.2 KKU og Klagenemnda

133
134
135
136
137

KKU skal også påse at valgene av representanter skjer overlappende slik at det alltid sitter en
person med erfaring i KKU-styret. KKU-representantene har ikke tale-, forslags- eller
stemmerett i Samfunnsstyret, men har krav på å kunne være tilstedet og observere. KKU kan bli
bedt om å uttale seg i enkeltsaker. KKU bør også være representert i andre møter i Samfunnets
regi.

138

KKU skal:

139
140
141
142
143

•

Kontroll- og konstitusjonsutvalget (KKU) består av 2 personer som blir valgt inn av GF, og skal
påse at Samfunnet blir drevet i samsvar med disse vedtektene og andre vedtak gjort av GF. For
at det til en hver tid skal sitte to personer i KKU skal valgene av representanter skje ved behov.
Representantene må være ordinære medlemmer for å kunne stille til valg, jf §2. KKUrepresentantene skal ikke ha andre tillitsverv i Samfunnet.

•
•

holde oppsyn og passe på at Samfunnet blir drevet etter dets vedtekter, instrukser,
reglementer og vedtak gjort av GF.
passe på at de økonomiske disposisjoner er i samsvar med vedtak gjort av GF og
Samfunnsstyret.
ha ansvar for at alle verv i Samfunnet er besatt.

144

KKU skal avholde jevnlige møter, og det skal avlegges rapport på hver GF.

145
146
147

Klagenemnda består av KKU og en ekstern person. Denne eksterne personen skal velges inn av
GF og kan ikke være student eller ha annen tilknytning til Samfunnet, og det er å foretrekke at
vedkommende tilhører administrasjonen på Høgskolen i Hedmark.

148
149
150
151
152
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§ 5.3 Årsmøte i idretten

162
163
164
165
166
167

§ 7 Hoved- og undergrupper

Hvert år skal det holdes et årsmøte i idretten. Dette skal være på høstsemesteret, mellom
Generalforsamling 1 og Generalforsamling 2.
Årsmøtet er vedtaksdyktig ved 1/20 dels oppmøte av alle ordinære medlemmer før Årsmøtet blir
åpnet. Samfunnsstyremedlemmene skal telles utenfor den 1/20.
På årsmøtet skal alle stillinger i idrettsstyret velges, bortsett fra idrettsleder som velges som normalt
på Generalforsamling sammen med resten av Samfunnsstyret. Valg av kandidater til verv avgjøres
ved simpelt flertall. Alle medlemmer av Samfunnet før valget kan stille til verv. Begge kjønn bør være
representert. Etter at en representant har gjennomført et år i vervet skal vervet stilles til disposisjon.
Innkalling til Årsmøtet skal være offentliggjort minst en uke før Årsmøtet avholdes.
Alle ordinære medlemmer har møte- og stemmerett på Årsmøtet. Støttemedlemmer har kun
møterett.

Studentsamfunnet er delt inn i fire hovedgrupper som er direkte underlagt Samfunnsstyret.
Disse gruppene er DRIFT, IDRETT, KULTUR, FADDERUKA og UKA. Disse hovedgruppene består
av vært sitt eget styre, der styrelederen av dette styre også er medlem av Samfunnsstyret. Hver
hovedgruppe kan deles inn i undergrupper hvis dette ses riktig av hovedgruppestyret.
Utfyllende instrukser gis i instruks for hvert enkelt styre og vedtas av Samfunnsstyret.
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172
173

Hovedgrupper og undergrupper er tilknyttet Samfunnet, både organisatorisk og økonomisk. De
er bunden av Samfunnsstyrets vedtak og er forpliktet til å følge de saker, instrukser og
reglementer som samfunnsstyret vedtar. Samfunnsstyret har også instruksmyndighet ovenfor
hoved- og undergruppene. Leder for de forskjellige hoved- og undergruppene er ansvarlig for
driften i sin gruppe, og deriblant de undergrupper det måtte innebære. Ved klager og
tvilstilfeller fungerer KKU som avgjørende instans der KKUs avgjørelse er endelig.

174
175

Kandidater til verv i hoved- og undergrupper velges av Samfunnsstyret hvis ikke annet er nevnt
i instruks fra Samfunnsstyret.

176
177

Sammenslåing eller nedleggelse av hovedgrupper vedtas av Samfunnsstyret etter å ha rådført
seg med hovedgruppeleder.

178
179
180

All aktiva og materiell som hoved- eller undergrupper disponerer tilhører Samfunnet. Under
Fadderuka og UKA disponerer disse undergruppene i samråd med Samfunnsstyret alle eiendeler
og ressurser som Samfunnet har tilgjengelig.

181
182
183
184

Medlemmer av Hoved- og undergrupper har taushetsplikt når det gjelder diskusjoner,
reaksjoner rundt votering, straffesaker og lignende som ikke er nevnt i påfølgende møtereferat.
Taushetsplikten gjelder også der fornuften tilsier at opplysninger rundt/i en sak ikke bør
offentliggjøres.

185
186
187
188
189
190

Driftstyret skal bestå av driftsleder, pubsjef (fungerer som nestleder), teknisk leder,
personalansvarlig og økonomiansvarlig. Hvis driftstyret ønsker det kan det opprette andre verv
innen drift, men må først få dette godkjent av Samfunnsstyret. Driftstyret har myndighet til å
ansette personer, uten stemmerett i noen styrer, og organisere disse personene slik de ser best.
Disse personene må ikke nødvendigvis være medlem av Samfunnet, men medlemmer bør
prioriteres.

191
192
193

Idretts-styret skal bestå av idretts-leder, nestleder og økonomiansvarlig. Hvis idretts-styret
ønsker kan det opprette andre verv innen idretts, men må først få dette godkjent av
Samfunnsstyret.

194
195

Kulturstyret skal bestå av Kulturleder, nestleder og økonomiansvarlig. Hvis kulturstyret ønsker
det kan det opprette andre verv innen kultur, men må først få dette godkjent av Samfunnsstyret.

196
197
198

Hvis en av hovedgruppelederne er forhindret i å møte på et Samfunnsstyremøte skal Styreleder
av Samfunnsstyret orienteres så fort som mulig og nestleder fra hovedgruppen tar lederen av
hovedgruppens plass på Samfunnsstyremøtet med de rettigheter det måtte innebære.

199
200
201
202

Styret i hoved- og understyrene er ansvarlig for sin egen økonomi, og at gjeldene
økonomirutiner følges. Hovedgruppene kan tildeles økonomisk støtte over samfunnets budsjett
etter å ha fremlagt regnskap, budsjett og kalkyler/oversikter over undergrupper og eiendeler.
Dette bør gjøres senest innen 9 uker etter semesterstart.

203
204
205
206
207
208
209
210
211

§ 8 Ved brudd på vedtekter, instrukser, reglementer eller andre
vedtak
Hvis KKU oppdager brudd på vedtekter, instrukser, reglementer, andre vedtak eller andre
kritikkverdige forhold skal KKU umiddelbart ta dette opp skriftlig og muntlig med
Samfunnsstyret. Hvis Samfunnsstyret ikke følger opp dette kan KKU oppheve de kritikkverdige
vedtak som er gjort.
Hvis det skulle oppstå uenighet eller konflikt om en sak er kritikkverdig eller ikke skal det
innkalles til EGF der saken avgjøres med simpelt flertall.
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214
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217

På de punkter disse vedtektene ikke skulle gi noen retningslinjer har Samfunnsstyret myndighet
til å skrive instrukser eller delegere myndighet til det styret av hoved-/undergruppene
Samfunnsstyret ser dette forsvarlig. Samfunnsstyret har også myndighet til å skrive instrukser
eller deleger myndighet til å skrive instrukser som utfyller eller klargjør punkter som disse
vedtektene allerede beskriver. KKU må alltid godkjenne de eventuelle instrukser som skrives før
de kan tre i kraft.

218
219
220
221
222

§ 8.1 Mistillitsforslag

223
224
225

Det styret som er rett ovenfor personen i organisasjonskartet i Samfunnet tar videre stilling til
saken hvis dette er nødvendig. Hvis personen har verv i samfunnsstyret behandler KKU
mistillitsforslaget. Hvis personen sitter i KKU må saken tas opp i generalforsamlingen.

226
227

Det organet som behandler mistillitsforslag har myndighet til å legge restriksjoner på denne
personens verv eller frita personen helt fra sitt verv.

228
229

Hvis det skulle være klager i henhold til utfallet av mistillitsforslaget klages det til Klagenemnda
jf § 5.2. Klagenemnda må prioritere denne saken så høyt som det er praktisk mulig.

230
231
232
233

§ 9 Oppløsning av Studentsamfunnet på Rena

234
235
236

§ 10 Endringer av vedtekter

237

§ 11 Ikrafttredelse

Hvis det skulle oppstå situasjoner der et medlem av Samfunnet mener at en person ikke gjør de
arbeidsoppgaver sitt verv innebærer, eller på annen måte forsømmer sitt verv, skal
vedkommende levere et mistillitsforslag til KKU. KKU skal videre vurdere om saken skal tas
videre, men KKU er uansett pliktig til å informere Samfunnsstyret ved første mulige anledning.

Salg av fast eiendom og nedleggelse av Samfunnet kan kun skje ved 2/3 flertall med minimum
1/4 av medlemmene til stede. Vedtaket må skje på to følgende ordinære generalforsamlinger.
Ved nedleggelse av Samfunnet tilfaller alle eiendeler StorHK Campus Rena.

Vedtektene kan kun endres eller fjernes på generalforsamling med 2/3 flertall og 1/5 oppmøte
blant medlemmene.

Disse vedtektene trer i kraft ved generalforsamling nummer 1 onsdag 28/09-2016.
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