
 

Kontorplass Studentenes Hus  
 
 

 __________________________ 
Organisasjon 

 
Tildelingens varighet: Tildelingen gjelder for et år om gangen, fra august. Det må derfor 
søkes på nytt hvert år. Dersom studentstyret ikke innvilger kontor på nytt, kan det klages. 
Klageinstansen er Studentparlamentet. 
 

1. Rettigheter og plikter: 

 

1.1 StOr: 

1.1.1 Følge opp og tilse at husregler blir overhold (sammen med husstyret) 

1.1.2 StOr stiller med to representanter til husstyret. 

 

1.2 Studentorganisasjonene: 

1.2.1 Holde StOr oppdatert på organisasjonens kontaktinformasjon og utvikling årlig. 

1.2.2 Stille med to personer til dugnad på minst en sosial aktivitet på SH i løpet av året, for 

eksempel vaffelfredag + quiz. StOr dekker kostnader etter avtale. Det er mulig å samarbeide 

med andre organisasjoner. 

1.2.3 Stille med minst to personer på obligatoriske ryddedager. Disse arrangeres ved behov. 

1.2.4 Følge angitte reglement knyttet til vasking (kjøkken etc, settes av husstyret). 

1.2.5 Gi beskjed om aktivitetsplan (med tanke på hvor mye de bruker kontoret i perioden). 

1.2.6 Gi beskjed dersom man forventer nedgang i aktivitet. 

1.2.7 Gi beskjed dersom studentorganisasjonen ikke har noen planer for videre drift. 

1.2.8 Organisasjonene har mulighet til å sammen velge en representant til husstyret. 

 

2. Husregler for Studentenes Hus: 

Studentorganisasjonene plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes 

av brukerne som disponerer kontorplass på Studentenes Hus. Husreglene har til hensikt å 

skape gode arbeidsforhold mellom studentorganisasjonene som holder til på Studentenes Hus. 

 

2.1 Generelt: 

Alle brukere plikter å påse at Studentenes Hus brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller 

ubehag for andre brukere. Det må tas hensyn til alminnelige behov for arbeidsro. Det er ikke 



 

tillatt å røyke inne, på terrassen eller ved inngangene. Alle fellesarealer skal holdes ryddige. 

Objekter som plasseres i fellesarealene kan fjernes og kastes for eiers regning og risiko. 

Søppel skal kastes i søppelet. Gammel eller muggen mat kan kastes uten forvarsel. I tillegg vil 

umerket mat kastes hver mandags morgen. Brukerne oppfordres til, i egen interesse, å verne 

om fellesarealene og alle må medvirke til at området i og rundt eiendommen kan holdes 

ryddig og pent. Brukerne skal tømme og sette inn i oppvaskmaskinen ved behov. 

Møterommet skal kun brukes til organisasjonsvirksomhet. Privat bruk kan føre til oppsigelse 

av denne kontrakten. StOr har førsterett på møterommet, og kan overta dette fra bruker ved 

behov. StOr skal utvise fornuft, og etterstrebe å unngå dette så langt det er mulig. Det må 

utvises forsiktighet når ting bæres inn og ut av bygget i forbindelse med flytting. Brukerne er 

ansvarlige for enhver skade som han eller hun påfører eiendommen. 

2.2 Klager, erstatningsansvar og oppsigelse: 

Eventuelle klager på bruker for brudd på husreglene eller på grunn av andre sjenerende 

forhold gis til studentstyret. Vesentlige brudd på husordensregler er å anse som brudd på 

kontrakten for disponering av kontor, og kan føre til oppsigelse av denne. 

 

Brukerne er erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av 

husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Skader som påføres Studentenes Hus skal 

raskest mulig meldes til husstyret. 

StOr har rett til å si opp tildelingen ved mislighold, eventuelt dersom det kommer frem at 

studentorganisasjonen ikke oppfyller de krav som kreves i forbindelse med tildeling. Dette 

gjøres ved vedtak i studentstyret. Klageinstans er Studentparlamentet. 

 

Universitetet i Stavanger  

 

Dato:_________________ 

 

 

_______________________________   ________________________________ 

Eira Aas Eide                                                                   Stilling: 

Nestleder for Læringsmiljø, StOr 


