Landsmøtet Sakspapir
Møtedato
Ansvarlig
Saksnummer
Gjelder

04.04.2019-07.04.2019
Valgkomiteen
LM9 04.05-19
Valg av sentralstyre
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VALG AV SENTRALSTYRE
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FORMÅL
Velge Norsk studentorganisasjons (NSO) sentralstyre (SST) for 2019/2020.
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SAKSPRESENTASJON
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Frister og melding av kandidatur
Frist for å stille leder, arbeidsutvalget og sentralstyret, for å bli vurdert av
valgkomiteen

Sentralstyret (SST) er NSOs øverste organ mellom landsmøtene. Sentralstyret innstiller på de
fleste sakene til landsmøtet. Mellom landsmøtene kan sentralstyret vedta politikk som utdyper
politikken som landsmøtet har vedtatt. Sentralstyret vedtar også mandatene til komiteene og
spesifisert budsjett for NSO. Det er sentralstyret som velger studentrepresentanter til de
fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet (UHR), som utgjør NSO sitt fagråd.
Sentralstyret består av 13 medlemmer. Det velges også 13 varaer i et separat valg.
Vedtektenes § 13.7.1 krever at sentralstyret består av minst én person fra hver region og hver
institusjonskategori.
Sentralstyret er regulert av vedtektenes kapittel 5.
I henhold til vedtektenes § 13.2 skal alle formelle organer i NSO tilstrebe å ha kjønnsmessig lik
representasjon.
Valgkomiteen (VK) innstiller på valg til sentralstyret. Valgkomiteen kan kontaktes på
vk@student.no

Kandidater til leder, arbeidsutvalget og sentralstyret får utlevert oppgaver
Frist for innlevering av oppgaver
Skype-intervju med kandidater til sentralstyret
Offentliggjøring av valgkomiteen sin innstilling
Frist for å trekke kandidatur til leder, medlem av arbeidsutvalget og til
sentralstyret
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9. mars
10. mars kl.
15.00
14. mars kl.
23.59
16. – 17. mars
1. april
5. april

Frister som gjelder under møtet blir fremlagt i forslaget til tidsplan for landsmøtet. Ytterligere
informasjon, og lenke til kandidatskjema, finnes på student.no/valg
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INNSTILLING
Valgkomiteens innstilling kunngjøres på student.no 1. april.
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