
VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTIS STUDENTLAG I TRONDHEIM  

 

§ 1 Formålsparagraf 

Sosialistisk Venstrepartis Studentlag i Trondheim er et lokallag under Sosialistisk Venstreparti           

(SV). Studentlaget sitt formål er å organisere studenter i kampen for et sosialistisk og feministisk               

samfunn." 

 

§ 2 Organisasjon  

Sosialistisk Venstrepartis Studentlag i Trondheim har følgende organer:  

* Årsmøtet  

* Medlemsmøtet  

* Styret  

 

§ 3 Årsmøtet  

4.1 Årsmøtets stilling 

4.1.1. Årsmøtet er Sosialistisk Venstreparti Studentlag i Trondheims høyeste organ og er            

suverent. 

4.1.2. Årsmøtet skal avholdes i løpet av januar eller februar hvert år. 

4.1.3. Alle betalende medlemmer av Sosialistisk Venstreparti Studentlag i Trondheim har tale-,            

forslags- og stemmerett på årsmøtet.  

4.2 Årsmøteinnkalling 

4.2.1. Første innkalling og gjeldende vedtekter skal sendes ut minst to uker i forveien. Første               

innkalling skal inneholde foreløpig saksliste, dato, tid og sted. 

4.2.2. Andre innkalling, beretning og regnskap, samt forslag til arbeidsplan og budsjett skal             

sendes ut minst en uke i forveien.  

4.3 Årsmøtet skal behandle: - Beretning 

- Revidert regnskap 

- Arbeidsplan  

- Budsjett 



- Vedtekter - Valg  

4.4 Ekstraordinært årsmøte 

4.4.1. Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte dersom et flertall i styret eller medlemsmøtet              

krever det.  

4.4.2. Innkallingen til ekstraordinært årsmøte, samt gjeldende vedtekter, skal sendes ut minst 

to uker i forveien og skal inneholde saksliste, dato, tid og sted. 

4.4.3. Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de sakene som har gjort det ekstraordinære 

årsmøtet nødvendig. 

 

 

§ 4 Valg  

5.1 Til å lede studentlagets virksomhet velger årsmøtet et styre. 

5.2 Innstilling for nytt styre bestemmes av valgkomite nedsatt av utgående styre. Komiteen skal 

bestå av minst to personer som ikke selv er på valg. 

5.3 Leder, nestleder og økonomiansvarlig velges enkeltvis. 

5.4 I tillegg velges styremedlemmer etter behov og interesse. 

5.5 Årsmøtet skal i tillegg velge representanter til årsmøtet og representantskapet i fylkeslaget. 

 

 

§ 5 Medlemsmøtet  

6.1 Medlemsmøtet er studentlagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Medlemsmøtet         

innkalles av styret ved behov. Innkalling til medlemsmøtet, med dagsorden, sendes medlemmene            

senest 1 uke før møtet skal holdes. 

6.2 Viktige politiske initiativ utover arbeidsplan og større økonomiske utlegg som ikke er ført              

opp i budsjettet fra årsmøtet, skal godkjennes på medlemsmøtet. 

 

 

§ 6 Styret  

7.1 Styret står for den daglige driften av studentlaget. 



7.2 Styret består av minst 3 medlemmer: Leder, nestleder, økonomiansvarlig og eventuelle            

styremedlemmer. 

7.3 Styret skal bestå av minst 40 % av hvert av de binære kjønnene og minst én av                  

styremedlemmene skal ha invandrerbakgrunn. Denne regelen kan ses bort fra med 3⁄4 flertall. 

7.4 Flere av campusene skal være representert. Denne regelen kan ses bort fra med 3⁄4 flertall. 

7.5 Styret kan ved behov innkalle medlemmene og innvilge dem tale- og forslagsrett. 

7.6 Styret forbereder saker for medlemsmøtet og årsmøtet i Sosialistisk Venstrepartis Studentlag            

i Trondheim og koordinerer det løpende politiske arbeidet i studentlaget. Styret har 

beslutningsmyndighet i saker som ikke etter vedtektene skal avgjøres av medlemsmøtet eller 

Årsmøtet. 

 

§ 7 Vedtekter  

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet. Vedtektsendringer krever minst 2/3             

flertall. Stemmeberettigede må ha betalt kontingent. 

 

§ 8 Retningslinjer for alkohol 

9.1 Ved aktivitet der det konsumeres alkoholholdige drikkevarer i regi av studentlaget skal det              

ikke være personer under 18 år tilstede. 

9.2 Studentlaget skal aldri betale for alkohol til medlemmer. 

 


