
UiS Bistand 
 

Kapittel 1. Innledning  

 

§ 1-1. Organisasjonens navn  

Organisasjonens navn er «UiS Bistand».  

§ 1-2. StOr Bistands opprettelse  

(1) UiS Bistand ble opprettet 01.09.2020  

(2) UiS Bistand er opprettet i henhold til Lov om studentsamskipnader § 10., fjerde- og femte 

ledd. 

§ 1-3. UiS Bistands interesser  

UiS Bistand skal være en humanitær organisasjon for alle studenter ved Universitetet i 

Stavanger, heretter UiS. På bakgrunn av dette skal organisasjonen stille seg nøytral til 

politiske spørsmål og spørsmål knyttet til livssyn.  

§ 1-4. Partipolitisk uavhengighet  

 UiS Bistand er en partipolitisk uavhengig organisasjon. På bakgrunn av dette kan ikke 

organisasjonen motta finansiell støtte eller goder fra partipolitiske organisasjoner. 

Organisasjonen skal derfor stille seg nøytral til politiske spørsmål og ikke ta et 

standpunkt i spørsmål knyttet til livssyn. Slik skal organisasjonen med rette kunne 

være en studentorganisasjon som alle studenter ved UiS kan engasjere seg i.  

§ 1-5. Bistandsmidler fra semesteravgift 

Alle studenter ved Universitetet i Stavanger betaler semesteravgift i starten av hvert 

semester. Studentene kan i forbindelse med semesteravgiften, velge å betale 40 kroner 

til internasjonalt hjelpearbeid. Studentparlamentet ved UiS bestemmer hvilken 

studentbasert humanitær organisasjon som mottar bistandssummen. Dersom 

studentparlamentet velger UiS Bistand som mottaker av bistandsmidlene, skal UiS 

Bistand bestemme hvem som skal være mottaker jf. § 2-1., tredje ledd.  



Kapittel 2. Formål  

 

§ 2-1. Organisasjonens formål  

(1) UiS Bistand skal være studentene på UiS sin egen humanitære organisasjon. 

(2) UiS Bistand skal bevisstgjøre og engasjere studenter ved UiS gjennom å formidle 

kunnskap rundt internasjonalt humanitært arbeid. 
(3) UiS Bistand skal blant internasjonale humanitære organisasjoner og/eller formål, 

bestemme hvem som skal motta bistandssummen fra semesteravgiften. .  

Kapittel 3. Styret  

 

§ 3-1. Generelle bestemmelser  

(1) Styret i UiS Bistand er det utøvende organet i organisasjonen. 

(2) UiS Bistand er opprettet av StOr og underlagt Studentparlamentet. 

(3) Styret i UiS Bistand skal følge Studentparlamentets vedtatte vervsbeskrivelser.  

(4) Studenter som skal studere ved UiS under vervets periode, er registret og har betalt 

semesteravgiften i det semesteret de stiller til valg kan velges inn i UiS Bistand.  

(5) Leder og nestleder kan ikke ha verv eller være tilknyttet en felles internasjonal humanitær 

organisasjon foruten UiS Bistand.  

§ 3-2. Sammensetning  

 Styret i UiS Bistand består av:  

a. Leder 

b. Nestleder 

c. Styremedlem 

d. Styremedlem 

§ 3-3. Oppgaver  

Styret i UiS Bistand skal: 

a. Utarbeide budsjett 

b. Legge frem regnskap og revidert regnskap til godkjenning 



c. Ha ansvar for at ordningen om bistandsmidler fra semesteravgiften, sammen med UiS, 

fungerer som den skal  

d. Bestemme hvilke internasjonale humanitære organisasjoner eller formål 

bistandssummen tildeles. 

e. Spre kunnskap og informasjon om både organisasjonen og humanitære saker til 

studenter ved UiS.  

f. Orientere Studentparlamentet om relevant informasjon som omhandler UiS Bistand. 

§ 3-5. Møter i UiS Bistand 

(1) Styret i UiS Bistand skal ha møte minst to ganger i semesteret.  

(2) Møteinnkalling med sakspapirer skal foreligge minimum en uke før møtet.  

(3) På møtet må følgende saker behandles:  

a. Godkjenning av innkalling og saksliste.  

b. Godkjenning av referat fra forrige møte.  

Kapittel 4. Valg  

 

§ 4-1. Vervets periode  

 Vervets periode er fra 1.juni til 31.mai.  

§ 4-2. Valg til styret  

(1) Studentparlamentet velger hvem som blir valgt til de ulike vervene i organisasjonen ved 

studentparlamentets valgmøte.  

(2) Ved personvalg, gjelder kapittel 3 i valgreglementet til Studentorganisasjonen StOr. 

Kapittel 5. Styringsdokumenter og vedtak 

 

§ 5-1. UiS Bistands organisatoriske styringsdokumenter  

(1) Består av:  

a. Vedtekter  

b. Handlingsplan  

c. Vervsbeskrivelser  

(2) Rekkefølgen som de organisatoriske dokumentene er angitt i, utgjør et forrangssystem.  



(3) Handlingsplanen behandles av studentparlamentet ved første studentparlamentsmøte hvert 

semester  

§ 5-2. Vedtaksregler  

(1) Endringer i UiS Bistand sine organisatoriske styringsdokumenter kan vedtas av 

Studentparlamentet med 2/3 flertall. Dette gjelder også mistillitsforslag.  

(2) Ved personvalg gjelder absolutt flertall  

(3) Alle andre vedtak fattes normalt ved alminnelig flertall  

§ 5-3. Ikrafttredelse ved vedtak  

Når endringer i UiS Bistand sine styringsdokumenter eller andre forslag vedtas under 

studentparlaments møte, trer disse i kraft når møtet heves, dersom ikke annet er spesifisert.   

Kapittel 6. Studentparlamentet 

 

§ 6-1. Generelle bestemmelser  

 Studentparlamentet er det øverste organet i UiS Bistand.  

§ 6-2. Studentparlamentets myndighet  

 Godkjenner:  

a. Budsjett og regnskap  

b. Revidert budsjett og regnskap  

§ 6-3. Orientering til Studentparlamentet  

 UiS Bistand skal orientere Studentparlamentet ved slutten av hvert semester.   

 Orienteringen består av:  

a. Organisasjonens drift 

b. Økonomisk status  

c. Hvilke organisasjoner eller formål som har mottatt bistandssum fra UiS Bistand  

d. Arbeid som anses hensiktsmessig å orientere Studentparlamentet om 

§ 6-4. Mistillit  



I saker som omhandler mistillit, gjelder kapittel 11 i vedtektene til 

Studentorganisasjonen StOr. 

Kapittel 7. Økonomireglement  

 

§ 7-1. Generelle bestemmelser 

(1) Det er ikke tillat for UiS Bistand å ta opp lån.  

(2) UiS Bistand sin økonomiske aktivitet følger regnskapsåret.  

(3) Vedtak i UiS Bistand-styret som strider mot organisasjonens budsjett er ikke gyldige.  

(4) Leder av UiS Bistand og leder av StOr har signaturrett på vegne av UiS Bistand.  

(5) Leder av UiS Bistand har det økonomiske ansvaret i UiS Bistand, men har mulighet til å 

delegere ansvaret videre til nestleder.  

(6) Utlegg refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon foreligger. Det må 

være et gyldig bilag med dokumentasjon sammen med utbetalingsbilag, reiseregning eller 

kjøregodtgjørelse for å få refundert utlagt beløp. 

(7) Ved særskilte ekstraordinære utgifter kan søknad sendes til StOr-styret. 

(8) UiS er ansvarlig for utbetaling av bistandssummen. Dette skal skje i tråd med vedtak fattet 

av UiS Bistand jf. §3-3., bokstav d. 

Kapittel 8. Diverse bestemmelser 

 

§ 8-1. Beslutningsdyktighet  

Styret i UiS Bistand er beslutningsdyktige når minst ¾ av styrets medlemmer er 

tilstede. 

§ 8-2. Habilitet og habilitetsspørsmål  

(1) I saker som omhandler habilitet og habilitetsspørsmål, gjelder § 12.3. og 12.4. i 

vedtektene til Studentorganisasjonen StOr.  

(2) Inhabilitet inntrer ikke når UiS Bistand styret skal bestemme hvordan bistandssummen 

skal fordeles. 

§ 8-3. Oppløsning  



(1) Forslag om oppløsning kan fattes av studentparlamentet ved minst 2/3 flertall. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, behandles saken på et nytt 

studentparlamentsmøte minst tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket 

her gjentas med 2/3 flertall. 

(2) Ved oppløsning eller annet opphør av UiS Bistand skal organisasjonens gjenværende 

velferdsmidler tilbakeføres til Velferdstinget.   
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