Vedtekter for Studentrådet SU
Vedtatt på Allmøte 31.10.16, endret på allmøte 12.04.21

§1
Formål
§ 1.1 Vedtektene regulerer organiseringen av studentorganet ved Fakultet for
samfunns- og utdanningsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
(NTNU), som er opprettet i henhold til Universitets- og høyskolelovens §4-1, 1. ledd.
§ 1.2 Funksjon
Studentrådet SU er studentorganet for studentene ved Fakultet for samfunns- og
Utdanningsvitenskap (SU-fakultetet) ved NTNU.
Studentrådets oppgave er å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes
synspunkter overfor SU-fakultetet, NTNU-styret og Studenttinget.
Studentrådet kan også ta seg av praktiske oppgaver som er knyttet til lærestedet.
§1.3

Studentrådet er et rådgivende organ for de fakultetstillitsvalgte (FTV) og kan vedta
uttalelser. De fakultetstillitsvalgte er ikke bundet av vedtak fattet av studentrådet.

§1.4

Studentrådet SU har høringsrett opp mot SU-fakultetet og Studenttinget.

§2
Sammensetning
§ 2.1 Sammensetning
Studentrådet SU består av fire fakultetstillitsvalgte og de instituttillitsvalgte ved SUfakultetet. I tillegg representeres lektorutdanningene ved fakultetet med én
lektortillitsvalgt.
De fakultetstillitsvalgte representerer ikke sitt studieprogram eller institutt, men skal
opptre som representanter for alle studentene ved fakultetet.
Dersom det ikke finnes instituttillitsvalgte ved et institutt, møter representanten(e) fra
studieprogramrådet.
§ 2.2 Studentrådets ledelse
Studentrådets ledelse består av de fire fakultetstillitsvalgte, heretter kalt Arbeidsutvalget
(SU-AU).
§ 2.3 Studentrådets leder
FTV D er Studentrådet SUs leder.
§3

Allmøter
Allmøtet er det høyeste organ for studentene ved SU-fakultetet, og det skal avholdes
minst ett allmøte i semesteret.
Allmøter avholdes i henhold til Allmøtereglement for studentallmøter ved Fakultet for
samfunns- og utdanningsvitenskap, vedtatt 31.10.16.

§4
Gjennomføring av møter i Studentrådet SU
§ 4.1 Innkalling
Innkalling skal sendes skriftlig til medlemmer omfattet av § 2.1.
Innkalling skal offentliggjøres senest 3 dager før møtet.
§ 4.2 Studentrådene skal ha minimum 3 møter i semesteret.
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§ 4.3 Observatører
Følgende har observatørstatus med tale- og forslagsrett;
- alle studenter ved SU-fakultetet
- studentrepresentanter ved studieutvalgene ved SU-fakultetet.
- Studenttinget og studentrepresentantene i styret ved NTNU
- fakultetsstyret ved SU-fakultetet
- én representant fra hvert av de øvrige studentorganene ved NTNU
- medlemmer av NSO sine fagråd som representerer SU-fakultetet ved NTNU
§4.4

Stemmerett
Dersom votering er nødvendig har hvert institutt 1 stemme, lektortillitsvalgt 1 stemme og
de fakultetstillitsvalgte til sammen 2 stemmer. Alle vedtak fattes ved simpelt flertall der
annet ikke er spesifisert. For å være vedtaksdyktig må 2/3 av Studentrådet SU sine
medlemmer være til stede.

§5
Valg
§ 5.1 Valg til Studentrådet SU skal skje i henhold til Reglement for valg til styret,
fakultetstyrene og instituttstyrene, samt ved valg til medvirkningsorganene ved
instituttene ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, fastsatt 05.11.13.
§ 5.2 Fakultetstillitsvalgte
De fakultetstillitsvalgte velges ved elektronisk urnevalg for studentene ved SU-fakultetet.
For å sikre representasjon av studentene både ved campus Kalvskinnet og campus
Dragvoll skal:
- En fakultetstillitsvalgt til enhver tid være kvotert fra Institutt for lærerutdanning
- En fakultetstillitsvalgt til enhver tid være kvotert fra de resterende instituttene
- To fakultetstillitsvalgte skal velges blant alle studentene
Alle studentene ved SU-fakultetet har stemmerett ved valg av alle de
fakultetstillitsvalgte.
§ 5.3 Instituttillitsvalgte
De instituttillitsvalgte velges ved elektronisk urnevalg eller ved urnevalg på Allmøte for
studentene ved de respektive instituttene ved SU-fakultetet.
§ 5.4 Stemmerett ved valg
Alle studenter som står oppført i manntallet til henholdsvis SU-fakultetet og respektive
institutter har stemmerett ved valg av fakultetstillitsvalgte og instituttillitsvalgte.
§6
Vedtektsendringer
§ 6.1 Vedtektsendringer
Allmøtet for studentene ved SU-fakultetet vedtar vedtekter for Studentrådet SU med 2/3
flertall.
§ 6.2 Nedleggelse
Nedleggelse av Studentrådet SU skjer i henhold til § 6.1, men krever behandling over 2
påfølgende Allmøter for studentene ved SU-fakultetet.
§7
Iverksetting og gyldighet
§ 7.1 Iverksetting
Dette reglementet trer i kraft 31.10.16.
§ 7.2 Gyldighet
Dette reglement viker for lov og forskrift gitt av offentlig myndighet.

