
Vedtekter for Studentutvalget ved Institutt for litteratur, områdestudier og  

europeiske språk (ILOS) ved UiO 

 

1. kapittel – Utvalgets navn og formål  

§ 1.1 Utvalgets navn  
Utvalgets navn er Studentutvalget ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

(heretter nevnt ved akronym ILOS).  

§ 1.2 Utvalgets formål  
Studentutvalget har som formål å representere og fremme interessene til studentene tilknyttet 

ILOS.  

 

2. kapittel – Medlemskap  

§ 2.1 Rett til medlemskap  
Alle studenter som tar ved emner som tilbys av ILOS kan bli medlemmer i Studentutvalget.  

§ 2.2 Inndragning av rett til medlemskap  
Inndragning av rett til medlemskap skjer kun ved inndragning av studierett.  

 

3. kapittel – Utvalgets virke  

§ 3.1 Valg av utvalg og leder  
Utvalget velges på et valgallmøte i begynnelsen av hvert semester. Leder velges internt i utvalget. 

(jfr. kap. 4)  

§ 3.2 Utvalgets sammensetning  
Studentutvalget skal bestå av minst 2 personer og ikke flere enn 14, og det er ønskelig at det 

ivaretas representasjon fra alle fagområder ved instituttet.  

§ 3.3 Utvalgets oppgaver  
Utvalget er et representasjons- og tillitsvervsorgan for studentene ved ILOS. Representasjon i 

faglige organer er viktig. Studentutvalget skal ha faste representanter i instituttstyret (2 

representanter). Disse sitter for ett år av gangen med mindre særlige forhold tilsier at det ikke er 

gjennomførbart. De faste representantene må ha vararepresentanter. Studentutvalget skal kunne 

stille med representanter til diverse organer på instituttet som krever studentrepresentasjon (for 

eksempel ansettelseskomiteer).  

. 3.3.1  Studentutvalget får mandat til å tale og stemme på vegne av studentene ved ILOS i 

instituttets organer gjennom å være valgt på Allmøtet (se kap. 4).  

. 3.3.2  Studentutvalget er ansvarlig for å oppnevne representanter til nødvendige organer.  

. 3.3.3  Studentutvalget skal arbeide for å fremme kommunikasjonen på studentnivå 

mellom de ulike fagretningene på ILOS.  

. 3.3.4  Studentutvalget skal medvirke til at informasjon om instituttets aktiviteter 

videreformidles til studentene.  

. 3.3.5  Vedtak i utvalget fattes ved simpelt flertall med mindre annet er bestemt.  

. 3.3.6  Studentutvalget utfører oppgaver på vegne av instituttstyret, som fordeling av MA-

lesesalsplasser, samt arbeider for vedtak fattet på allmøte.  

. 3.3.7  Studentutvalget gis i kraft av allmøtet mandat til å velge to representanter, samt to 

vararepresentanter, til Instituttstyret.  

§ 3.4 Utvalgets økonomi  
Studentutvalget forvalter ingen egen økonomi ettersom det er et rent representasjons- og 

tillitsvervsorgan.  

 

4. kapittel – Allmøte  

§ 4.1 Avholdelse og valg  
4.1.1 Valgallmøte skal avholdes i begynnelsen av hvert semester.  



4.1.2 På valgallmøtet velges utvalgets representanter (se § 3.2). Vervene innehas til neste 

valgallmøte. De nyvalgte tiltrer umiddelbart. Representanter kan ta gjenvalg. Utvalget velger selv 

sin indre struktur.  

4.1.3 Bare studenter som har studierett ved programmer ved ILOS kan stille til valg.  

4.1.4 Utvalget kan beordre ekstraordinært allmøte dersom saker av spesiell interesse for 

studentene ved instituttet dukker opp, eller dersom minst 6 studenter skriftlig krever dette av 

Studentutvalget. På ekstraordinære allmøter kan bare saker innvarslet minst fem dager i forveien 

diskuteres.  

§ 4.2 Valg til Instituttstyret 
Representantene valgt ved vårsemesterets allmøte gis mandat til å velge to blant representantene 

som skal sitte i Instituttstyret og to til Programrådet (disse kan gjerne, men må ikke, være de 

samme). Representantene skal velges ved første møte utvalget holder etter allmøtet, og de valgte 

tiltrer stillingen umiddelbart og sitter for ett år av gangen. Det skal også velges to vara 

representanter.  

§ 4.3 Konstitusjon  
Allmøtet konstitueres ved  

1. godkjenning av innkalling og dagsorden  

2. valg av tellekorps, hvis forsamlingen krever det.  

3. valg av to studenter til å underskrive referatet.  

4. at minst ti personer er til stede.  

§ 4.4 Innkalling og sakspapirfrist  
Det skal innkalles til Allmøtet minst 5 dager i forveien, og alle sakspapirer skal være tilgjengelige 

til da. Kandidater til utvalget kan melde seg på Allmøtet.  

§ 4.5 Tilgang og stemmerett  
4.4.1 Allmøtet er åpent for alle interesserte, men kun studenter med studierett ved programmer 

ved ILOS har stemmerett.  

4.4.2 Dersom minst en stemmeberettiget student krever det, skal votering foretas skriftlig.  

§ 4.6 Endring av vedtekter  
Vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall ved et allmøte. Alle forslag til vedtektsendringer må 

leveres inn til Allmøtet.  

§ 4.7 Ikrafttredelse  
Disse vedtekter trer i kraft umiddelbart og erstatter alle tidligere vedtekter for Studentutvalget.  

 

5. kapittel – Mistillit og oppløsning  

§ 5.1 Mistillit til utvalget  
Mistillit til utvalget må fremmes på et allmøte med fem dagers varsel. Utvalget må gå av på 

grunn av mistillit dersom mer enn halvparten av de fremmøtte krever det. Man må ellers følge de 

vedtekter som er vedtatt for gjennomføring av allmøter (jfr. kap 4).  

§ 5.2 Oppløsning  
. 5.2.1  Utvalget kan oppløses dersom 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på to 

etterfølgende ordinære allmøter stemmer for oppløsning.  

. 5.2.2  Utvalget oppløses dersom ILOS ved UiO opphører å eksistere. Utvalget skal dog 

påse at det opprettes et tilsvarende organ for å ivareta studentenes interesser.  

 

Vedtakssak i Studentutvalgets møte 20. april 2016 


