StudentOrganisasjonen (StOr)
StOrs retningslinjer for bruk av standaktivitet på UiS
1. Når kan man leie standplass?
1.1 Det er mulig å søke om stand hele året.
1.2 Under fadderuken må stand aktivitet godkjennes av faddersjef
1.3 Under studentvalget så er det de aktuelle listene som stiller til valg som har
prioritert.
2. Hvem kan leie standplass?
2.1 All standaktivitet ved UiS er søknadspliktig til StOr.
2.2 Alle søknader om standaktivitet ved UiS skal vurderes av StOr. Med dette menes at StOr har
mulighet til å avvise søknader.
2.2.1 Grunnlag for avvisning av søknad. Ved rapportering av klager av ulike årsaker
på standaktør.
2.3 Alle skal ha lik mulighet til å leie seg plass for standaktivitet på Universitetet i Stavanger.
2.4 Studentorganisasjoner skal ha førsterett på standplass. Disse kan stå flere aktører samtidig,
hvor som helst på Campus.
2.5 Politiske partier vil bli inviterte til å ha stand (eventuelt annet, som debatter og lignende) før
valg.
2.6 Arbeidsformidlere vil bli henvist til Karrieresenteret for administrering av disse aktørene.
2.7 Aktører som ønsker å leie standplass på UiS må forholde seg til Universitetets og StOr sine
etiske retningslinjer
3. Pengeinnsamling
3.1 Det er kun lov å drive pengeinnsamling ved godkjenning fra StOr
3.2 Studentorganisasjoner kan selge billetter til egne arrangementer ved standvirksomhet
3.3 Kommersielle aktører og kulturelle aktører kan kun selge billetter på stand ved
godkjenning av StOr

4. Betaling

4.1 De organisasjonene som er tilknyttet UiS leier gratis.
4.1.1 Studentorganisasjoner
4.1.2 Organisasjoner tilknyttet UiS
4.1.3 Andre undervisningsinstitusjoner
4.1.4 Kulturelle arrangører
4.1.5 Frivillige-, interesse- og hjelpeorganisasjoner
4.2. Kommersielle aktører skal betale for standplass.
3 1/2 time: 2.000,1 dag (7 timer): 4.000,2 dager (7 timer, 2 dager på rad): 6.000,5 dager (7 timer, 5 dager på rad): 12.000,-

5. Hvor kan man ha standplass?
5.1. Kommersielle aktører vil bli anvist til dertil egnet lokalitet. Hva som er egnet vil bli vurdert av
organisasjonskonsulenten.
5.2. Organisasjoner som er knyttet til UiS, samt kulturelle aktører, kan ha standplass på: Hagbard
Line-huset, Kjell Arholms hus, Kjølv Egelands hus og Arne Rettedals Hus (innenfor stolpene)
5.3. Det er kun lov å ha stand ved angitt plass på grunn av brannsikkerhet.
5.4. Det er ikke lov å ha stand utenfor lesesaler eller bibliotek.

6. Definisjoner
I dette dokument menes med
7.1. Kommersielle aktører:
Aktører med profitt som målsetning for standaktivitet ved UiS
7.2. Studentorganisasjoner:
Organisasjoner driftet av (og for) studenter ved UiS
7.3. Kulturelle aktører:
Formidlere av kortere kulturelle tiltak/arrangement, driftet etter en nonprofitt tanke og
på frivillig basis.
7.4. Arbeidsformidling:
Kommersielle aktører som ønsker studenter for tilsetting til sin aktivitet.
7.5. Hjelpeorganisasjoner:
Organisasjoner med et nonprofitt engasjement i ulike gode tiltak, men som trenger
frivillige, medlemskap eller støtte til sitt arbeid
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