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Om man kan inneha flere ulike verv.

StInn-rundskriv KK - 1/2019 [Representasjon i ulike
organ]
Bakgrunn for henvendelse
Forespørsel om tolkning av styringsdokumentene til
Studentorganisasjonen i Innlandet (StInn) vedrørende representasjon i
ulike organ.
Hjemler, referanser og sedvane for tolkningen
Valgreglementet – §§ 2, 5 og 8
Vedtekter - § 1.5, § 6.6, § 11.1 og § 11.2
Tolkning
Spørsmålet er om man som medlem av Arbeidsutvalget (AU) også kan
inneha verv som styremedlem i studentrådsstyret, og om man som
medlem av Valgkomiteen (VK), eller et annet av de øvrige organene i
StInn, også kan inneha verv som delegat/vara i parlamentet.
Etter valgreglementet § 2 kan alle som er medlem av StInn stille til valg.
Dette inkluderer også verv i StInn som er honorerte.
Etter valgreglementet § 5 skal valg av kandidater til verv i de øverste
organene i StInn og samarbeidsorganer velges av parlamentet. I de
tilfellene der medlem av parlamentet stiller til valg, er vedkommende å
betrakte som inhabil og må derfor fratre under det aktuelle valget, jf. § 8
linjenr. 53–55.
Etter vedtektene § 6.6 skal medlemmer av VK ikke behandle innstillinger
på verv i organer de selv stiller til. For medlemmer av Kontrollkomiteen
(KK), så skal ikke disse behandle mistillitssaker som omfatter en selv, jf.
§ 11.1, jf. § 11.2. Videre er enhver tillitsvalgt i StInn, jf. § 1.5 selv
ansvarlig for å avgjøre hvorvidt de er inhabil eller ikke.
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Kontrollkomiteen (KK) mener – på bakgrunn av vedtektene og
valgreglementet, forbeholdt de begrensningene som følger av
valgreglementet § 5, jf. § 8 og vedtektene §§ 6.6, 11.1 og 11.2 – at man
som medlem av AU kan inneha verv som styremedlem i
studentrådsstyret, og at man som medlem av VK, eller et annet av de
øvrige organene i Stinn, kan inneha verv som delegat/vara i parlamentet.

På vegne av Kontrollkomiteen,
Bjørn-Martin Flindrum
Leder av Kontrollkomiteen

Vedlegg:

Side 2 av 2

