
Vedtekter for Studentutvalget ved Institutt for 
lingvistiske og nordiske studier 

 
1. Formål 
1.1 Studentutvalget ved Institutt for 
lingvistiske og nordiske studier 
(Studentutvalget ved ILN) skal ivareta de 
faglige og sosiale interessene til 
studentene ved Institutt for lingvistiske og 
nordiske studier (ILN) i studiehverdagen 
og overfor ILN, øvrige 
studentorganisasjoner og offentlige 
myndigheter. Studentutvalget skal være 
ILN-studentenes kommunikasjonsorgan 
med instituttstyret, og ivareta kontakten 
med instituttets programutvalg. 
 
2. Allmøtet 
2.1 Allmøtet er øverste politiske organ for 
studentene ved ILN og fastsetter disse 
vedtektene. 
2.2 Studentutvalget innkaller til allmøte en 
gang per kalenderår, og når det finner det 
nødvendig eller etter skriftlig forlangende 
fra minst 50 studenter som er 
stemmeberettigede etter punkt 2.3. 
2.3 Stemmeberettigede og valgbare på 
allmøtet er de studentene som har betalt 
semesteravgiften ved Universitetet i Oslo 
og som er studenter ved instituttet. Disse 
har forslagsrett. Personer som 
Studentutvalget ved ILN innbyr har talerett. 
2.4 Innkallelsen til allmøtet skal gjøres 
kjent ved oppslag senest to uker i forkant. 
2.5 Allmøtet som er innkalt i henhold til 
vedtektene er beslutningsdyktige med det 
antall stemmeberettigede som møter. 
2.6 Allmøtet fatter vedtak ved simpelt 
flertall. 
2.7 Forslag som ønskes behandlet på 
allmøtet skal være kommet 
Studentutvalget ved ILN i hende innen én 
uke før allmøtet avholdes. Denne frist 

gjøres kjent blant studentene med én ukes 
varsel. Ved to tredjedels flertall skal 
allmøtet vedta å behandle saker som 
fremmes på møtet. 
2.8 Allmøtet skal 
 a) godkjenne innkallelse og 
 dagsorden. 
 b) velge møteleder og referent, 
 samt to representanter til å 
 godkjenne protokollen med sin 
 underskrift. Det skal føres protokoll 
 fra samtlige allmøter. 
 c) behandle innkomne forslag. 
 d) behandle eventuelle diskusjons- 
 eller informasjonssaker fra 
 Studentutvalget ved ILN. 
 e) velge medlemmer til 
 Studentutvalget ved ILN. Dersom 
 en eller flere av de fremmøtte 
 stemmeberettigede på valgallmøtet 
 krever det, skal valget skje 
 anonymt. 
 
3 Studentutvalget ved ILN 
3.1 Studentutvalget ved ILN velges på 
allmøtet og bestemmer selv sin interne 
organisering. 
3.2 Studentutvalget ved ILN skal: 
 a) gjennomføre vedtak gjort på 
 allmøtet. 
 b) fremme to kandidater som stiller 
 til valg som studentrepresentanter i 
 instituttstyret ved ILN. 
 c) føre regnskap. 
3.3 Studentutvalget ved ILNs 
representanter i andre utvalg og styrer er 
bundet av de vedtak som er fattet av 
utvalget, men mindre annet er bestemt for 
den enkelte sak. 



 
4 Endring i vedtektene 
4.1 Allmøtet kan vedta endringer i 
vedtektene med to tredjedels flertall. 
4.2 Vedtektsendringer trer i kraft idet 
allmøtet heves. 
 
5 Oppløsning 
5.1 Oppløsning av Studentutvalget ved 
ILN krever to tredjedels flertall på allmøtet. 
5.2 Ved oppløsning tilfaller Studentutvalget 
ved ILNs midler ILN. 


