
Vedtekter for Fagutvalget for Midtøsten-studier 
 
Kapittel 1. Innledende bestemmelser 
 
§ 1 Formål 
Fagutvalget for Midtøsten-studier skal representere og ivareta interessene til studentene på studieretningen 
Midtøsten-studier med de til enhver tid gjeldende språk, samt 40-gruppe- og enkeltemnestudenter som tar 
Midtøsten-emner tilknyttet studieprogrammet. I tillegg representeres også masterprogrammet Middle East Studies, i den 
grad studentene føler seg tilknyttet til Midtøsten-studier, på studieprogrammet Program for Asia- og Midtøsten-studier 
ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.  
 
Med Fagutvalget menes i disse vedtekter Fagutvalget for Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. 
 
§ 2 Navn 
På engelsk skal Fagutvalget hete Student Council for Middle East Studies.  
 
§ 3 Lojalitet og uavhengighet 
Fagutvalget skal treffe vedtak, bruke ressurser og jobbe i tråd med de etter § 6 definerte som stemmeberettigedes 
ønsker og beste. Fagutvalget er tilknyttet, men uavhengig av Universitetet i Oslo. Fagutvalget er likeledes uavhengig 
andre organisasjoner. Fagutvalget anerkjenner videre det politisk betente klimaet i Midtøsten og diskusjoner tilknyttet 
regionen. Fagutvalget skal derfor tilstrebe å holde all virksomhet politisk nøytral. 
 
§ 4 Vedtekter 
Vedtektene skal være offentlige slik at alle stemmeberettigede enkelt kan sette seg inn i dem. Vedtekter og endringer av 
dem vedtas av Fagutvalget på alminnelige fagutvalgsmøter med minst to tredjedels flertall. Minst tre fjerdedeler av 
Fagutvalget må være tilstede under behandlingen og avstemmingen av saker etter denne paragraf.  
 
Fagutvalget kan likevel vedta redaksjonelle endringer av vedtektene slik foreskrevet i § 16. 
 
Enhver student som er stemmeberettiget etter § 6 kan foreslå vedtektsendringer. Likeledes kan stemmeberettigede 
kreve at vedtektsendring forelegges alle stemmeberettigede i plenum på allmøte. Annet ledd andre setning gjelder også 
i dette tilfellet.  
§ 11 gjelder tilsvarende. 
 
Kapittel 2. Valg og representasjon 
 
§ 5 Representasjon, tilgjengelighet og synlighet 
Fagutvalget representerer studentene på Midtøsten-studier kollektivt og uavhengig av språklig fordypning. Fagutvalget 
skal bestå av representanter som er definert som valgbare i henhold til § 7. Det bør tilstrebes at Fagutvalget 
representerer bredden av studentmassen, og det er dermed ønskelig at det består av studenter fra ulike studieår og 
med ulike språklige fordypninger. Fagutvalgets medlemmer velges imidlertid uavhengig av dette, men før hvert valg skal 
allmøtet minnes om vedtektene og oppfordres til å stemme på kandidater som gjør at hele bredden i studentmassen 
omfavnes. 
 
Fagutvalget plikter å gjøre seg tilgjengelige for dem som er stemmeberettigede iht § 6, og skal gjennomføre en 
informasjonsrunde for samtlige studieår én gang ila mandatperioden.  
 
Samtlige i Fagutvalget plikter å bidra til Fagutvalgets og dets aktiviteters synlighet gjennom å promotere Fagutvalgets 
aktiviteter i relevante fora.  
 
§ 6 Stemmeberettigede 
Enhver som tar minst 10 studiepoeng som inngår i én av studieretningene nevnt i § 1 i semesteret det avholdes valg 
eller plenumsmøte, anses som stemmeberettiget. 
 
§ 7 Valgbarhet 
Enhver som tar minst 10 studiepoeng som inngår i én av studieretningene nevnt i § 1 i semesteret det avholdes valg 
eller plenumsmøte, anses som valgbar. Studenter som tar poenggivende fag ved, og er oppmeldt som 
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programstudenter ved universitetet, men som vet at de skal være fraværende mesteparten av semesteret (ved f.eks. 
utveksling) kan ikke stille til valg til Fagutvalget.  
 
§ 8 Mandatperioden 
Mandatperioden i Fagutvalget er 1 semester. Representanter skal velges på begynnelsen av hvert semester. 
Kandidater som vet de skal være fraværende mesteparten av et semester kan ikke stille til valg. Mandatperiodene 
utløper henholdsvis 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret. Det skal avholdes valg til nytt 
Fagutvalg ved allmøte før forrige mandatperiodes utløp. Så fort et nytt Fagutvalg er valgt er det forrige Fagutvalgets 
mandatperiode å regne for avsluttet. 
 
Representanter står fritt til å trekke seg når de vil, men fortrinnsvis ved semesterskifte. 
 
Dersom en representant har trukket seg skal det gjenværende Fagutvalget stemme over om representanten skal 
erstattes. Dersom det bestemmes at vedkommende skal erstattes, står Fagutvalget fritt til å utlyse stillingen og på 
egenhånd besette denne. Dersom mer enn halvparten av Fagutvalget har fratrådt i løpet av mandatperioden, og det er 
mer enn tre måneder igjen av mandatperioden, skal det kalles inn til og avholdes ekstraordinært allmøte. 
 
Representanter kan stille til gjenvalg, og det er ingen begrensninger på hvor mange perioder en representant kan sitte i 
Fagutvalget.  
 
§ 9 Fornyelse av mandat 
Representanter kan ikke fortsette i Fagutvalget etter mandatperiodens utløp uten å ha blitt gjenvalgt. 
 
§ 10 Valg 
Valg til Fagutvalget gjennomføres på et allmøte i starten av hvert semester. 
 
Dersom det er overveiende sannsynlig at noen i avtroppende Fagutvalg fortsatt kommer til å være student etter de i § 7 
bestemte retningslinjer ved neste semesters studiestart, delegeres ansvaret for gjennomføring av allmøte til denne/dem. 
Dersom det anses overveiende sannsynlig at hele Fagutvalget kommer til å fratre i ferien mellom semestrene må 
avtroppende Fagutvalg utpeke en eller flere personer som får som oppgave å avholde valg følgende semester jf. § X , 
slik at Fagutvalgets kontinuitet er sikret. Det er opp til representantene selv å avgjøre tid, sted og eventuelt forum for 
valgavholdelse så lenge alle stemmeberettigede varsles og gis like og reelle muligheter til å stille til og delta i valget. 
 
§ 11 Rettferdig valg 
Valget skal være anonymt dersom noen av de stemmeberettigede ønsker det. Alle stemmeberettigede skal få 
tilstrekkelig informasjon om valgets innhold og fremgangsmåte før stemmene avgis. Valget skal avholdes slik at det ikke 
er fare for valgfusk eller stemmekjøp. Alle de etter § 6 stemmeberettigede kan stemme, også dersom en selv stiller til 
valg, eller allerede er valgt. 
 
§ 12 Avstemming 
Alle de i henhold til § 6 stemmeberettigede kan stemme på alle kandidater til Fagutvalget. Personer som allerede er 
valgt inn i Fagutvalget kan stemme gjennom resten av avstemningen. Kandidater som stiller til valg kan stemme i 
avstemningen.  
 
Ingen poster er fordelt forut for avstemningen, og studenter fra alle studieår og alle språklige fordypninger kan stille til 
valg til alle poster. 
 
Kun ledervervet velges direkte av allmøtet. Dersom kun én kandidat stiller til ledervervet kan denne velges ved 
akklamasjon. 
 
Fagutvalgets øvrige medlemmer velges som enkeltpersoner i én valgomgang. Alle stemmeberettigede har like mange 
personstemmer som det i henhold til §13 ønskede antallet medlemmer av Fagutvalget, fratrukket ledervervet. Hver 
stemmeberettiget kan kun stemme på én kandidat én gang. Dersom antallet stemmer for flere kandidater til den siste 
medlemsplassen i Fagutvalget er likt, avholdes det kampvotering mellom disse kandidatene. Alle kandidater som fikk 
flere stemmer enn disse er allerede valgt. Dersom antallet kandidater som stiller til valg til Fagutvalget er likt med eller 
mindre enn antallet ønskede medlemmer kan gruppen som helhet velges ved akklamasjon. 
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Fordeling av poster internt i Fagutvalget skal gjøres på første fagutvalgsmøte og det skal publiseres for studentene 
gjennom Fagutvalgets informasjonskanaler hvilke medlemmer som innehar hvilke poster. Hvilke poster Fagutvalget skal 
inneholde bestemmer påtroppende Fagutvalg selv, så lenge de er i samsvar med bestemmelsene i § 13. 
 
Før avstemning skal allmøtet påminnes bestemmelsene i § 5 om representativitet. 
 
Kapittel 3. Intern saksbehandling 
 
§ 13 Fagutvalgets sammensetning 
Fagutvalget skal til enhver tid ha en leder og en nestleder/økonomiansvarlig. Fagutvalget bestemmer selv i hvilken 
utstrekning det ønsker andre vervposter. Vervspostene må rangeres etter viktighetsgrad. Før et Fagutvalg fratrer skal 
det bestemme størrelse på det Fagutvalget som skal velges på neste semesters allmøte. Dersom antallet medlemmer 
som velges er mindre enn hva forrige Fagutvalg bestemte, kan Fagutvalget allikevel konstitueres. 
 
I tilfeller der leder og nestleder/økonomiansvarlig ikke lenger kan sitte i sine verv, vil disse vervene fylles gjennom en 
naturlig arverekkefølge etter viktighetsgrad på øvrige poster i Fagutvalget jf. forrige avsnitt. Et eksempel på en slik 
situasjon er i overgangsperioder der leder og nestleder/økonomiansvarlig drar på utveksling.  
 
§ 14 Innkalling til møter 
Fagutvalgets medlemmer skal motta innkalling til møter senest to dager i forveien. 
 
§ 15 Møter 
Møter holdes i den utstrekning det er nødvendig, men annenhver uke om intet annet er bestemt. 
 
Møtene er offentlige. Enkeltsaker kan behandles for lukkede dører hvis særlige og tungtveiende hensyn tilsier det og det 
ikke kan sies å være i strid med § 3. 
 
§ 16 Vedtak 
Fagutvalget er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak treffes ved alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet har leder for Fagutvalget dobbeltstemme på interne vedtak. 
 
§ 17 Økonomiansvarligs informasjonsplikt 
Økonomiansvarlig plikter å informere Fagutvalget om dets økonomiske situasjon minst én gang i semesteret. 
Økonomiansvarlig plikter likeledes å føre regnskap. 
 
§ 18 Ekstern representasjon 
Der en representant fra Fagutvalget har blitt valgt av Fagutvalget til å representere Fagutvalget i et eksternt organ plikter 
denne å rådføre seg med Fagutvalget i alle saker av betydning eller saker det kan råde uenighet om, med mindre saken 
må anses som ubetydelig. 
 
Likeledes plikter representanten å informere Fagutvalget om arbeidet i organet før og etter hvert møte i organet. 
 
§ 19 Referat fra møter 
Fagutvalgets medlemmer skal motta referat fra møter senest syv dager i etterkant. 
 
§ 20 Semestermøte, semesterplan, evalueringsmøte og semesterberetning 
Semestermøtet hvor Fagutvalget planlegger kommende semester, skal avholdes i starten av hvert semester. Produktet 
fra dette møtet er en semesterplan som skisserer arrangementer og aktiviteter Fagutvalget planlegger å gjennomføre ila 
semesteret. Denne planen danner som hovedregel grunnlaget for søknad om faglig-sosiale midler.  
 
I slutten av hvert semester skal Fagutvalget avholde et evalueringsmøte og evaluere Fagutvalgets aktivitet. I tilknytning 
til evalueringsmøtet plikter leder å skrive semesterberetning der Fagutvalgets aktiviteter gjennom semesteret 
rapporteres og evalueres. 
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Kapittel 4. Arrangementer, samarbeid mv. 
 
§ 21 Arrangementer 
Fagutvalget plikter i tråd med §§ 1 og 3 å hvert semester arrangere minst ett faglig, sosialt eller faglig-sosialt 
arrangement som kan komme et flertall av de stemmeberettigede til gode. 
 
Fagutvalget skal tilstrebe så bred representasjon som mulig i arrangementer, og så langt det lar seg gjøre tilrettelegge 
for inkluderende arrangementer, jf. § 5.  
 
§ 22 Samarbeid med andre fagutvalg og interesseorganisasjoner  
Det er ingen begrensninger på samarbeid med øvrige fagutvalg og interesseorganisasjoner på Universitetet i Oslo. 
Fagutvalget skal i den grad det er mulig og hensiktsmessig samarbeide med andre fagutvalg og 
interesseorganisasjoner ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Disse inkluderer hovedsakelig Senter for 
Islam- og Midtøsten-studier (SIMS) og Babel filmklubb, men utelukker ikke samarbeid med andre som anses som 
relevante.  
 
§ 23 Samarbeid med eksterne 
Det er i utgangspunktet ingen begrensninger på samarbeid med eksterne aktører. Fagutvalget plikter imidlertid å gjøre 
vurderinger på de politiske budskap som kan sendes ifm samarbeid med eksterne aktører, og tilstrebe å holde 
arrangementer så politisk nøytrale som mulig, jf. § 3.  
 
 
 
Oslo, 8. november 2017 

 
Fagutvalget for Midtøsten-studier ved  
Universitetet i Oslo 
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