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Vedtekter for NITO Studentene 1 

§1. Formål 2 

NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør-, bioingeniør- og teknologistudenter 3 
på bachelor- og masternivå. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i 4 
studentpolitiske saker innen ingeniør- og teknologisk utdanning, samt tilby 5 
medlemsfordeler for den enkelte. 6 

§2. Organisasjonens navn 7 

Organisasjonens navn er NITO Studentene. 8 

§3. Forholdet til NITO 9 

NITO Studentene er en fast del av NITO og kan ikke ved vedtak løsrive seg fra denne. 10 
Organisasjonen er forpliktet i henhold til NITOs lover. Godkjent regnskap, vedtatt 11 
budsjett, vedtatte endringer i vedtektene og innkalling til ekstraordinært landsmøte skal 12 
endelig godkjennes i NITOs hovedstyre. 13 

§4.  Organisering 14 

NITO Studentene består av studentmedlemmer i NITO. Medlemmer ved institusjoner i 15 
Norge, kan være organisert i lokallag, jamfør § 8 Lokal organisering.  16 

Leder i hvert organ har dobbeltstemme ved stemmelikhet, med mindre annet er nevnt. 17 

Landsmøtet er NITO Studentenes overordnede organ. 18 

Ledermøtet er NITO Studentenes øverste organ mellom landsmøtene. 19 

Sentralstyret er NITO Studentenes utøvende organ mellom landsmøtene. 20 

NITO studentenes lokale årsmøter velger delegater til landsmøtet blant 21 
studentmedlemmene i sitt lokallag. 22 

§5. Landsmøte 23 

5.1. Tid for landsmøte 24 
NITO Studentenes landsmøte avholdes årlig innen utgangen av april. 25 

5.2. Kunngjøring 26 
Landsmøtet skal kunngjøres til alle medlemmer minst en måned før møtet. 27 

5.3. Innkallingen 28 
Innkallingen med vedlagte saksdokumenter, skal foreligge senest 21 dager før landsmøtet 29 
finner sted. 30 

  31 
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5.4 Innkomne saker og uttalelser 32 
Organisasjonens tillitsvalgte kan melde inn saker til landsmøtet. Fristen for å melde inn 33 
saker som ønskes behandlet er seks uker før møtet.   34 

Fristen for å foreslå uttalelser er to uker før møtet.  35 

Innkomne forslag til uttalelser vil bli ettersendt til delegatene før landsmøtet.  36 

5.5. Delegatfordeling 37 
Hvert lokallag har rett til å sende delegater til landsmøtet i NITO Studentene. 38 
Delegatfordelingen er gitt i tabellen under: 39 

Antall medlemmer i lokallaget Antall delegater 

30-349 2 

350-699 3 

700-1199 4 

1200-1799 5 

1800-2999 6 

3000-4999 7 

5000-9999 8 

10000+ 9 

Det er medlemstall per 1.1.inneværende år som gjelder for delegatfordelingen.  40 

5.6. Stemmefordeling 41 
Hvert lokallag får stemmer basert på medlemstall på følgende måte: 42 

 

Der S er et lokallags stemmetall (avrundes til nærmeste heltall), og n er antallet 43 
medlemmer i lokallaget 1.1. inneværende år. exp er eksponentialfunksjonen, og e er 44 
Eulers konstant. Stemmetallet fordeles på lokallagets maksimale antall delegater. 45 

Kun delegater har stemmerett.   46 
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5.7. Stemmefordeling ved personvalg 47 
Hver landsmøtedelegat har én stemme ved personvalg, uavhengig av stemmefordelingen 48 
ellers.  49 

5.8. Godkjenning av delegater  50 
Delegater som er valgt i henhold til §8.3, er forhåndsgodkjent. Andre delegater kan 51 
godkjennes av landsmøtet.   52 

5.9. Stemmefordeling for fraværende landsmøtedelegater 53 
Dersom en delegat ikke møter på landsmøtet og fraværet godkjennes av landsmøtet ved 54 
landsmøtets åpning, fordeles delegatens stemmer på de oppmøtte delegatene fra det 55 
aktuelle lokallaget. 56 

5.10. Plikter 57 
Landsmøtet plikter å: 58 

▪ gjennomgå sentralstyrets årsberetning om NITO Studentenes virksomhet 59 
▪ påse at vedtak som er gjort tidligere er blitt gjennomført 60 
▪ gjennomgå og ta NITO Studentenes regnskap til orientering.  61 
▪ ta organisasjonens prinsipprogram til revidering minimum hvert tredje år 62 
▪ ta minst en av organisasjonens politiske plattformer til revidering, i år hvor 63 

prinsipprogrammet ikke revideres  64 
▪ vedta arbeidsprogram for kommende periode 65 
▪ vedta forslag til budsjett 66 
▪ velge sentralstyre og valgkomité 67 

5.11. Vedtektsendringer 68 
Forslag til vedtektsendringer må være sentralstyret i hende minst to uker før landsmøtet. 69 
Innkomne forslag til vedtektsendringer vil bli ettersendt til delegatene før landsmøtet. 70 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 71 
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5.12. Ekstraordinært landsmøte 72 
Ekstraordinært landsmøte kalles sammen når minst halvparten av lokallagene, eller 73 
sentralstyret enstemmig, krever det og må da avholdes senest to måneder etter at 74 
henstillingen er mottatt. 75 

Hovedstyret i NITO skal endelig godkjenne avholdelse av ekstraordinært landsmøte.  76 

5.13. Korresponderende landsmøte 77 
Når forholdene tilsier det, har ledermøtet eller sentralstyret anledning til å avgjøre 78 
enkeltsaker ved korresponderende landsmøte. Disse møtene avholdes fortrinnsvis digitalt. 79 

Deltakere på slike møter skal utnevnes av lokallagsstyrene i henhold til delegatfordelingen 80 
i § 5 - Landsmøte. 81 

5.14. Mistillit 82 
Forslag om mistillit til tillitsvalgte valgt av landsmøtet skal behandles av ledermøtet. 83 
Ledermøtets reaksjon kan enten være forslag om å tildele advarsel, utelukkelse fra vervet 84 
eller utelukkelse fra organisasjonen. Vedtak om mistillit fremmes for NITOs hovedstyre for 85 
endelig godkjenning.  86 

Forslaget om mistillit kan fremmes av lokallagene eller andre tillitsvalgte i organisasjonen, 87 
og skal begrunnes skriftlig. Slike forslag skal sendes til seksjonsleder og/ eller 88 
studentleder. Den eller de som omfattes av forslag om mistillit, har rett til å uttale seg for 89 
ledermøtet før vedtaket fattes. 90 

Vedtak fattes ved 2/3 flertall.  91 

5.15. Suppleringsvalg 92 
Dersom tillitsvalgte valgt av landsmøtet fratrer sine verv eller blir utelukket fra sine verv, 93 
kan ledermøtet velge nye tillitsvalgte. Valgkomiteen innstiller til valg av 94 
sentralstyremedlemmer. Dersom det skal velges nye tillitsvalgte til valgkomitéen, innstiller 95 
sentralstyret. Sentralstyremedlemmer med stemmerett i ledermøtet blir inhabile ved 96 
suppleringsvalg av valgkomitéen. 97 

§6. Ledermøte 98 

6.1. Plikter 99 
Ledermøtet skal: 100 

▪ ha en kontrollfunksjon ovenfor sentralstyret 101 
▪ foreta halvårlig status for arbeidsprogrammet 102 
▪ utveksle erfaringer om lokal og sentral drift 103 

6.2. Sammensetning av ledermøtet 104 
NITO Studentenes ledermøte er sammensatt av lokallagslederne fra hvert lokallagsstyre, 105 
samt leder, politisk og organisatorisk nestleder i NITO Studentene.  106 

Et lokallags økonomiansvarlig eller eventuell nestleder kan stille som vara for 107 
lokallagsleder i ledermøter. Annen representasjon skal avklares med sentralstyret.  108 

Øvrige medlemmer av sentralstyret har møterett og talerett, men ikke stemmerett, til 109 
ledermøtet. 110 

6.3. Beslutningsdyktighet 111 
Ledermøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av de stemmeberettigede er til stede.  112 

6.3.1 Unntak 113 
Leder i NITO Studentene har ikke dobbeltstemme i ledermøtet. 114 
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6.4. Møtefrekvens 115 
Normalt avholdes minst ett ledermøte i hvert semester. 116 

6.5 Innkalling 117 
Ledermøtet må kalles inn med minst 21 dagers varsel, og sakspapirer sendes minst én uke i 118 
forveien. 119 

6.6. Protokoll 120 
Det føres protokoll over alle ledermøter. Protokollen sendes til lokallagslederne til 121 
orientering. 122 

§7. Sentralstyret 123 

7.1. Plikter 124 
Sentralstyret er ansvarlig for den daglige driften av NITO Studentene og behandler saker av 125 
politisk og organisatorisk art i tiden mellom landsmøtene. 126 

Sentralstyret innstiller til landsmøtet og ledermøtet.  127 

7.2. Beslutningsdyktighet 128 
Sentralstyret kan fatte vedtak når minst 5 av 8 har avgitt stemme. 129 

7.3. Funksjonstid 130 
Sentralstyrets funksjonstid er en periode fra 1.juli – 30.juni påfølgende år. 131 

7.4. Sammensetning av sentralstyret 132 
Sentralstyret består av leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder og fem 133 
sentralstyremedlemmer. 134 

Dersom en i sentralstyret ikke svarer på gjentatte henvendelser og ikke gir lyd fra seg på 135 
en måned, så kan vedkommende anses å ha trukket seg fra sitt verv.  136 

§8. Lokal organisering 137 

Lokallag i NITO Studentene er en del av NITO Studentene, og således en del av NITO. 138 
Lokallaget driftes av et lokallagsstyre som velges på lokallagets årsmøte.  139 

8.1. Lokallag 140 
Et lokallag i NITO Studentene er godkjent når følgende kriterier er oppfylt: 141 

• minst 30 av studentene ved studiestedet er studentmedlem i NITO 142 

• det er et styre på minst tre personer 143 

• det ikke har gått mer enn en måned siden siste kontakt med NITO Studentene 144 
sentralt.  145 

8.2. Kontaktperson 146 
Studiesteder som ikke oppfyller kravene i vedtektene til å danne lokallag, kan få utnevnt 147 
kontaktperson. Kontaktpersoner utnevnes av sentralstyret, og de kan søke om støtte til 148 
drift, kurs og arrangementer.   149 

8.3. Lokallagets årsmøte 150 
Årsmøtet i lokallaget skal avholdes hvert år innen fristen som er satt av sentralstyret, og 151 
skal behandle følgende saker: 152 

• konstituering 153 

• årsrapport 154 
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• aktivitetsplan 155 

• innspill til lokale aktiviteter og politiske saker 156 

• innkomne saker  157 

• valg 158 
o lokallagsstyre 159 

o delegater til landsmøtet 160 
o varadelegater til landsmøtet 161 

Delegater til landsmøtet velges i prioritert rekkefølge, og det skal velges minimum to 162 
varadelegater. Delegatene skal representere lokallaget og de standpunkt de lokale 163 
medlemmene har. 164 

Protokoll fra årsmøte skal sendes etter nærmere instruks fra sekretariatet innen 14 dager 165 
etter avholdt årsmøte. 166 

8.4. Lokallagsstyret 167 
Lokallagsstyret består av leder, nestleder og minimum ett styremedlem. Lokallagsstyret 168 
kan supplere seg selv ved behov. 169 

Lokallagsstyret har ansvaret for den daglige driften av lokallaget. 170 

Lokallagsstyret er forpliktet til å følge NITO Studentenes vedtekter, vedtak og NITOs lover 171 
og retningslinjer.  172 

Dersom en lokallagstillitsvalgt ikke svarer på gjentatte henvendelser og ikke gir lyd fra seg 173 
på en måned, så kan vedkommende ansees å ha trukket seg fra sitt verv i lokallagsstyret. 174 

Sentralstyremedlemmer har observatørplass i lokallagsstyrer tilknyttet sin region. 175 

8.5. Økonomi 176 

8.5.1. Drift- og aktivitetsstøtte 177 
Lokallag kan søke drift- og aktivitetsstøtte av NITO Studentene sentralt. Midlene kan 178 
tildeles dersom følgende kriterier er oppfylt: 179 

• fjorårets regnskap er godkjent 180 

• godkjent regnskap er innsendt til NITO Studentene sentralt 181 

• det foreligger et budsjett for bruken av midlene 182 

 183 
Midlene skal gå til medlemmenes beste, og være i tråd med det NITO står for. Dersom et 184 
lokallag ikke oppfyller overnevnte punkter, kan NITO Studentene sentralt holde tilbake 185 
midler.  186 

8.5.2. Revisjon 187 
Regnskapet til lokallaget skal godkjennes etter nærmere instrukser fra NITO Studentene 188 
sentralt. Endelig godkjenning inngår i årsrapporten som skal oversendes sentralstyret innen 189 
14 dager etter avholdt årsmøte. 190 

  191 
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§9. Valgkomiteen 192 

9.1. Plikter 193 
Valgkomiteen skal innstille på valgbare verv til landsmøte, og bistå sentralstyret ved behov 194 
i forbindelse med supplering og/eller nedsettelse av utvalg og komiteer. 195 

9.2. Organisering 196 
Valgkomiteen består av leder og to medlemmer. 197 

9.3. Møterett 198 
Valgkomiteen har møterett til NITO Studentenes konferanser og ledermøter. 199 

9.4. Funksjonstid 200 
Valgkomiteens funksjonstid er en periode fra 1.juli – 30.juni påfølgende år. 201 

§10. Valgbarhet 202 

Studentmedlemmer i NITO er valgbare til verv i NITO Studentene. Medlemmer som er, eller 203 
har vært studentmedlemmer i inneværende kalenderår, er valgbare til sentrale verv. 204 
Studenter som har tillitsverv i NITO Studentene kan ikke ha tillitsverv i andre 205 
konkurrerende fagorganisasjoner samtidig som de innehar verv i NITO Studentene. 206 

Alle som sitter i sentralstyret, med unntak av frikjøpte tillitsvalgte, må ha studie som 207 
hovedbeskjeftigelse, og kvalifisere til medlemskap. Dersom en som blir valgt til 208 
sentralstyret har verv i et lokallagsstyre må vedkommende tre ut av dette vervet. 209 

Leder av NITO Studentene kan kun sitte sammenhengende i to perioder, men det er ingen 210 
begrensning på totale antall perioder en person kan sitte som leder. 211 

Leder og medlemmer av valgkomiteen kan ikke inneha andre verv i NITO Studentene under 212 
deres funksjonsperiode, dette gjelder både sentrale og lokale verv.   213 

Sentrale tillitsvalgte, med unntak av valgkomiteen og frikjøpte tillitsvalgte, skal være 214 
tilknyttet et studiested i Norge. 215 

§11. Økonomi 216 

NITO Studentenes drift finansieres ved driftstilskudd fra NITO, og økonomiske midler skal 217 
brukes i henhold til Lov for NITO og de til enhver tid gjeldende retningslinjene for økonomi 218 
i NITO Studentene. Regnskapsperioden følger kalenderåret. 219 

§12. Ikrafttredelse 220 

Disse vedtektene trådde i kraft 20.05.2022 221 


