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Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og 1 

Helsevitenskap, NTNU 2 
Vedtatt 10.03.2021 3 

Sist endret 10.03.2021 4 
 5 

§ 0 Definisjoner 6 
Simpelt flertall  Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke. 7 
Kvalifisert flertall Mer enn halvparten av de stemmeberettigede til stede 8 

stemmer for.  9 
Kvalifisert 2/3 flertall  Mer enn 2/3 av de stemmeberettigede til stede stemmer for. 10 
 11 
FTV Fakultetstillitsvalgt 12 
ITV Instituttillitsvalgt 13 
SPV Studieprogramtillitsvalgt 14 
MH Fakultet for medisin og helsevitenskap 15 
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 16 
 17 
§ 1 Studentrådet MH 18 
Studentrådet MH er øverste studentdemokrati ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 19 
ved NTNU. 20 
 21 
Studentrådet uttaler seg på vegne av studentene ved fakultetet. 22 
 23 
Studentrådet er høringsorgan for fakultetet og for Studenttinget NTNU. 24 
 25 
Oppnevninger av tillitsvalgte på studieprogram, institutt og fakultet gjennomføres gjennom 26 
elektronisk urnevalg i henhold til §3 Valg.   27 
 28 
Studentrådet vedtar stillingsinstrukser for fakultetstillitsvalgt (FTV), instituttillitsvalgt (ITV),  29 
studieprogramtillitsvalgt (SPV) og kulltillitsvalgte (KTV). 30 
 31 
§ 1.1 Sammensetning 32 
Studentrådet MH består av fire fakultetstillitsvalgte (FTV), minimum én instituttillitsvalgt 33 
(ITV) per institutt ved fakultetet og én studieprogramtillitsvalgt (SPV) for 34 
medisinutdanningen. Ved behov kan man ha to instituttillitsvalgte (ITV) per institutt. 35 
Studentrådet fatter vedtak om dette. 36 
 37 
Studentrådet kan vedta særskilte ordninger for enkelte institutter ved fakultetet, men om 38 
studentene selv krever det skal de være representert i Studentrådet. 39 
 40 
§ 1.2 Fakultetstillitsvalgte 41 
Fakultetstillitsvalgte (FTV) har myndighet til å uttale seg på vegne av Studentrådet mellom 42 
møtene. Fakultetstillitsvalgte (FTV) er bundet av vedtak fattet i Studentrådet. 43 
 44 
Fakultetstillitsvalgte (FTV) har ansvar for Studentrådets økonomi i samråd med konsulenten. 45 
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 46 
Fakultetstillitsvalgte (FTV) har signaturrett på vegne av Studentrådet. 47 
 48 
§ 1.3 Underutvalg 49 
Studentrådet kan med simpelt flertall gi en undergruppe av studenter og tillitsvalgte ved 50 
fakultetet myndighet til å uttale seg og gjøre oppnevninger innenfor et gitt ansvarsområde. 51 
 52 
Studentrådet skal informeres om vedtak gjort i underutvalg. Fakultetstillitsvalgte (FTV) har 53 
møterett i underutvalget opprettet med hjemmel i denne paragrafen. 54 
 55 
§ 1.4 Møter 56 
Tillitsvalgte i Studentrådet, etter paragraf 1.1, har møteplikt i Studentrådets møter. De 57 
samme har tale-, forslags- og stemmerett i Studentrådet. 58 
 59 
Møtene er åpne, med mindre Studentrådet vedtar noe annet med kvalifisert flertall. Gjester 60 
har talerett i møtet. 61 
 62 
Innkalling med saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 63 
fem -5- arbeidsdager før møtet. Innkalling med saksliste skal samtidig gjøres tilgjengelig for 64 
studenter ved MH på studentrådets gjeldende digitale kanaler. 65 
 66 
Fakultetstillitsvalgte (FTV) innkaller til møter, setter opp sakliste og leder møtene. 67 
Konsulenten fungerer i utgangspunktet som referent. Referat fra studentrådets møter skal 68 
gjøres tilgjengelig for studenter ved MH minst tolv -12- arbeidsdager etter hvert møte. 69 
 70 
Studentrådet er vedtaksdyktig når minimum åtte -8- medlemmer, etter paragraf 1.1, er til 71 
stede. 72 
 73 
Vedtak i Studentrådet fattes med simpelt flertall. 74 
 75 
§ 1.5 Arbeidsspråk 76 
Arbeidsspråket for Studentrådet MH er hovedsakelig norsk, men engelsk benyttes i fora som 77 
inkluderer internasjonale studenter. Alle medlemmer i Studentrådet må beherske begge 78 
språk. Vedtektene, velferdsmiddelkriteriene og stillingsinstruks for KTV skal gjøres 79 
tilgjengelig på engelsk. Behov for å gjøre ytterligere sakspapirer tilgjengelig på engelsk skal 80 
aktivt vurderes.  81 
 82 
§ 2 Allmøtet 83 
Allmøtet er høyeste organ for studentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH). 84 
 85 
Det avholdes minst ett allmøte i året. 86 
 87 
§ 2.1 Rettigheter og plikter 88 
Alle studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) har møte-, tale-, stemme- og 89 
forslagsrett på allmøtet. 90 
 91 
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Allmøtet kan innvilge tale- og forslagsrett til andre ved simpelt flertall. 92 
 93 
Allmøtet er åpent for alle, men allmøtet kan vedta å lukke møtet med simpelt flertall.  94 
 95 
Alle studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) kan fremme saker til møtet, 96 
disse må sendes til Studentrådet innen to uker før møtet. Sakene som skal behandles skal 97 
gjøres kjent for medlemmene gjennom utsending av sakliste og sakspapirer. Studentrådet 98 
innstiller i sakene som skal behandles på allmøtet. 99 
 100 
Studenter med tillitsverv i Studentrådet har møteplikt på allmøtet. 101 
 102 
Studentrådet plikter å gjøre det mulig for studenter fra Gjøvik, Ålesund og Trondheim å delta 103 
på allmøtet gjennom tekniske virkemidler. 104 
 105 
§ 2.2 Innkalling 106 
Studentrådet kan innkalle til allmøte ved behov. Dato for allmøtet skal offentliggjøres senest 107 
3 uker før. Sakliste og papirer skal gjøres kjent senest 1 uke før. 108 
 109 
Innkallingen er offentliggjort når den er publisert på relevante og offisielle kanaler, 110 
fortrinnsvis Innsida og Studentrådets hjemmeside. Studentrådet skal tilstrebe at alle 111 
studenter ved fakultetet gjøres kjent med allmøtet. 112 
 113 
§ 2.3 Vedtaksdyktighet 114 
Allmøtet er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt etter paragraf 2.2 og minst 25 studenter 115 
ved fakultetet er til stede.  116 
 117 
§ 2.4 Gjennomføring av allmøte 118 
Allmøtet skal ledes av en ordstyrer uten tilknytning til Studentrådet. 119 
 120 
Det skal føres protokoll fra allmøtet som gjøres tilgjengelig for studentene i ettertid.  121 
 122 
Allmøtet skal godkjenne innkallingen til møtet og behandle de saker som er meldt innen 123 
fristen. 124 
 125 
Alle vedtak fattes med simpelt flertall, med mindre noe annet er spesifisert i vedtektene.  126 
 127 
§3Valg 128 
 129 
§ 3.1 Valgbarhet 130 
Ved valg til fakultetstillitsvalgt (FTV) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er alle 131 
studenter ved fakultetet valgbare, med unntak av de som utelukkes på bakgrunn av paragraf 132 
1.5. 133 
 134 
Ved valg til instituttillitsvalgte (ITV) og studieprogramtillitsvalgte (SPV) er kun studenter ved 135 
de aktuelle instituttene eller programmene valgbare. 136 
 137 
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Der hvor det etter paragraf 1.1 er flere enn to verv per institutt kan Studentrådet velge å 138 
innføre kvotering med kvalifisert 2/3 flertall. 139 
 140 
§ 3.2 Gjennomføring av valg 141 
Valg til tillitsverv i Studentrådet skal gjennomføres ved elektronisk avstemming. 142 
 143 
Valgperioden skal koordineres med resten av studentdemokratiet.  144 
 145 
Studentrådet har ansvar for å gjennomføre valget. 146 
 147 
Stillinger som er på valg, skal utlyses senest en uke før fristen for å stille.  148 
 149 
§ 3.3 Valgperioder 150 
Det skal tilstrebes at halvparten av vervene i Studentrådet er på valg hvert semester. 151 
Studentrådet avgjør hvilke disse skal være. Hvert verv holdes i to semestre, med mindre en 152 
kortere periode vedtas av Studentrådet. Virkeperioden for verv som er på valg skal komme 153 
tydelig fram i utlysningen av valget. 154 
 155 
3.4 Fratredelse av verv 156 
Tillitsvalgte som ønsker å fratre sitt verv skal informere de fakultetstillitsvalgte (FTV) skriftlig 157 
om dette. 158 
 159 
§ 3.5 Mistillit 160 
Mistillit kan vedtas med kvalifisert 2/3 flertall i allmøtet. Den som får vedtatt mistillit mot 161 
seg fratrer umiddelbart stillingen. 162 
 163 
§ 3.6 Suppleringsvalg 164 
Ved behov for suppleringsvalg til verv i Studentrådet skal dette offentliggjøres senest en -1- 165 
uke før fristen for å stille til valg. 166 
 167 
Ved én kandidat til én plass velges den som har stilt, uten behov for digital avstemming. Hvis 168 
et simpelt flertall i Studentrådet likevel ønsker det, skal valget gjennomføres elektronisk. 169 
 170 
§ 4 Andre styringsdokumenter 171 
Allmøtet eller Studentrådet kan ved kvalifisert flertall opprette andre styringsdokumenter 172 
for Studentrådet. Disse er underordnet vedtektene. 173 
 174 
§ 4.1 Økonomireglement 175 
Studentrådet skal ha et økonomireglement vedtatt av Studentrådet. Reglementet skal 176 
regulere rettigheter og plikter i økonomien til Studentrådet, og sette rammene for denne. 177 
 178 
Økonomireglementet kan endres med kvalifisert flertall i Studentrådet. 179 
 180 
Økonomireglementet er bindende for alle tillitsvalgte i Studentrådet og underutvalg, og 181 
deltakere på arrangementer i regi av Studentrådet. 182 
 183 
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§ 4.2 Reglement for velferdsmidler 184 
Studentrådet skal ha et reglement for utdeling av velferdsmidlene fra fakultetet vedtatt av 185 
allmøtet. Reglementet skal regulere rutiner for søking, behandling, tildeling og klaging. 186 
 187 
Reglementet for velferdsmidler kan endres med kvalifisert flertall.  188 
 189 
§ 5 Endringer i vedtektene 190 
For å endre vedtektene kreves kvalifisert 2/3 flertall på allmøtet. Endringer i vedtektene trer 191 
i kraft umiddelbart etter avstemming, med mindre annet er vedtatt i møtet. 192 
 193 
Studentrådet MH kan gjøre redaksjonelle endringer ved behov. Dette omfatter retting av 194 
stavefeil, grammatikk, særskrivningsfeil og feilnummeringer. Redaksjonelle endringer skal 195 
ikke endre vedtektenes betydning.  196 
 197 
§ 6 Avvikling 198 
Studentrådet kan oppløses ved kvalifisert 2/3 flertall ved to allmøter på rad. 199 
 200 
Ved oppløsning skal organisasjonens gjenværende midler gis til en organisasjon med 201 
lignende formål. 202 


