Dato: 29.08.2017

StudentOrganisasjonen StOr
ved Universitetet i Stavanger

Invitasjon til 20 kr-ordningens arbeidsgruppe
Denne invitasjonen sendes til følgende: Studentpresten ved UiS, Amnesty UiS, Ingeniører
Uten Grenser UiS, SAIH Stavanger
20 kr-ordningen er en ordning der studentene ved Universitetet i Stavanger (UiS) selv kan
velge om de ønsker å gi 40 kroner av sin semesteravgift til et studentbasert humanitært
formål eller organisasjon. Tidligere har denne summen blitt fordelt mellom UiS Aid og SAIH,
men ettersom UiS Aid ikke lenger er studentorganisasjon foreslo tidligere Arbeidsutvalg
(2015-2016) at denne ordningen skulle endres. Endringen som ble gjort, ble vedtatt av
Studentparlamentet på møtet avholdt 13.mai 2016, og innebærer at de 20 kronene UiS Aid
tidligere mottok skal fordeles på nytt hvert år. SAIH vil fortsatt motta de 20 kronene de alltid
har mottatt hvert semester.
I vedtak fattet av Studentparlamentet ved UiS, ble det bestemt at Arbeidsutvalget i StOr
skulle nedsette en arbeidsgruppe som skal fremme en innstilling om hvem som skal motta
penger fra 20 kr-ordningen. Denne høsten skal arbeidsgruppen innstille på hvilket
formål/hvilken organisasjon som skal motta midlene i 2018.
Studentparlamentet ved UiS bestemte i samme vedtak at arbeidsgruppen nedsatt av
Arbeidsutvalget i StOr skulle bestå av minst ett medlem fra en humanitær organisasjon
tilknyttet UiS. Basert på debatt i Studentparlamentet, har Arbeidsutvalget videre bestemt at
arbeidsgruppen skal bestå av 5 medlemmer, hvorav Nestleder for Læringsmiljø i StOr skal
fungere som møteleder.
I den forbindelse inviterer Arbeidsutvalget i StOr deres organisasjon til å stille med ett
medlem i arbeidsgruppen. Vi ønsker at den dere velger til å sitte i arbeidsgruppen også sitter
i styret i deres organisasjon. Det skal ikke velges varamedlemmer i arbeidsgruppen.
Innstillingen fra arbeidsgruppen må være klar til behandling av Arbeidsutvalget og
Studentparlamentet innen det siste parlamentsmøtet i 2017.

Arbeidsutvalget ønsker å rette oppmerksomhet rundt de som blir tildelt midlene etter at dette
er klargjort. Arbeidsutvalget ønsker derfor at arbeidsgruppen blir med på å planlegge og
gjennomføre et arrangement i februar hvor vi skaper oppmerksomhet rundt de som blir tildelt
midlene.
Det forventes at medlemmene av arbeidsgruppen setter seg inn i mandatet sitt, møter og
forbereder seg til møtene. Antall møter vil være opp til gruppen selv å finne ut, men det vil
være Nestleder for Læringsmiljø som kaller inn til møtene.
Når det er klart hvem fra deres organisasjon som skal være med i arbeidsgruppen, må dere
sende navn, mail og telefonnummer til laringsmiljo@stor.uis.no (frist for å sende inn
06.09.17)
Dersom det skulle være noen uklarheter, send gjerne spørsmål til laringsmiljo@stor.uis.no
eller ta kontakt via telefon 51832403 / 40531772
På vegne av Studentparlamentet ved UiS og StudentOrganisasjonen StOr,
Emma Øren, Nestleder for Læringsmiljø

Mandat:
Arbeidsgruppen for 20 kr-ordningen skal komme med en innstilling til Studentparlamentet for
hvem som skal motta bistandssummen fra studentenes semesteravgift i 2018.
Det er viktig at arbeidsgruppen følger følgende begrensninger for hvem som kan motta
bistandssummen (vedtak fattet av Studentparlamentet 13.05.2016 og av AU på
sommerfullmakt fra Studentparlamentet):
I.
II.
III.

Bistandssummen skal tildeles en humanitær organisasjon eller et humanitært formål.
Formålet midlene skal gå til, må være studentbasert internasjonalt humanitært
arbeid.
Midlene skal ikke gå til noen av organisasjonene i arbeidsgruppen sine
hovedorganisasjoner.

Midlene skal gå til ett formål og én sak, men den kan fordeles utover flere organisasjoner.
Det skal fortsatt etterstrebes å holde antallet organisasjoner så nærme 1 som mulig.

