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Virkeområde
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Dette reglementet inneheld gjeldande føresegner for korleis regionråda skal fordele
semesteravgiftsmidlane til dei ulike organisasjonane i region sør og nord. Oppgåva om å fordele
midlane er delegert til Regionråda frå Velferdstinget Vest. Beløpet som skal fordelast vert fastsett av
Samskiplanden på Vestlandet (Saman) og kan variere mellom region sør og nord.
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Formålet med midlane
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Midlane som fordelast vert rekna som driftstilskot til studentorganisasjonar. Midlar som delast ut
skal gå til studentorganisasjonar i regionene, og skal med dette gå til arrangement og tilbod som
kjem studentane til gode gjennom studentorganisasjonane sine aktivitetar. Midlane som delast ut
skal ikkje gå til å dekke utgifter til alkohol og/eller tobakk. Midlane kan heller ikkje gå til
enkeltpersonar og deira personlege vinning. Studentorganisasjonane må sende inn søknad for å
kunne tildelast midlar.
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Generelle føresegner for søkarar
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Alle studentorganisasjonar med eit fleirtal av studentar i medlemsmassen, og som er knytt til region
nord (campus Førde og campus Sogndal) og region sør (campus Stord og campus Haugesund) kan
søke om midlar. Organisasjonar som søker må ha eit tilbod som når breidda av studentmassen ved
sitt campus, eit styre og styringsdokument (budsjett og vedtekter).
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Tildelingsprosedyre
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Studentorganisasjonar som ønsker å søke midlar gjennom denne ordninga må levere ein fullstendig
søknad til regionrådet ved sin nærregion, seinast tre veker før tildelingsmøtet. Det er regionråda sjølv
som står som ansvarlege for å opplyse om møte og søknadsfristar. Regionrådet er ansvarleg for at ein
påkrevd søknadsmal er tilgjengeleg for organisasjonane i sin region.
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I forkant av tildelingsmøtet er det utvida regionrådet ansvarleg for å laga ei godt vurdert innstilling
med bakgrunn i informasjonen som ligg føre. Om naudsynt kan det utvida regionrådet etterspørje
spesifisering utover det som ligg i innsendt søknad frå den særskilde studentorganisasjonen. I desse
tilfella vil det vere opp til studentorganisasjonen sjølv å gje ut informasjon. Semesteravgiftsmidlane
delast ut ein gong i året.

Side 1 av 4

Reglement for tildeling av semesteravgiftsmidlar for regionråda i region nord og sør
28

Krav til søknad
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Søknadsskjema skal vere korrekt utfylt og vere til kvar tid i samsvar med VT sitt mandat for
semesteravgiftsfordeling i region nord og sør. (Dette mandatet ligg som vedlegg 1 i dette
dokumentet)
I tillegg skal søknaden innehalde organisasjonens vedtekter.
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Kriterium for godkjent søknad
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Dersom ein søknad ikkje oppfyller dei gitte krava skal regionråda sjå vekk frå han. I tilfelle der
organisasjonen sitt med mange oppsparte midlar som det ikkje er nokon god plan for bruk av, kan
regionrådet avslå søknaden om nye midlar.

37
38
39

Ved tildelingsmøtet har alle studentorganisasjonar som har søkt rett til å stille med opp til to
representantar. Kvar organisasjon har rett til å leggje fram sine særlege behov under dette møtet.
Midlane vert fordelt mellom dei organisasjonane som søker.
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Fordeling
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Midlane som fordelast skal gå organisasjonen og medlemmane til organisasjonen til gode. Det skal
derfor utvisast skjønn ved fordeling av midlar, og det skal takast omsyn til organisasjonen sin storleik
ved medlemstal og aktivitetsnivå. Ein kan ikkje fordele meir midlar enn det har vorte søkt om til
studentorganisasjonane.
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Endring av reglement
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Endring av reglement må meldast som sak innan ordinær frist for å melde saker til Studenttinget (10
dagar før møtestart). Regionrådet skal høyrast i sakar om endring av reglementet før Studenttinget
handsamar saka. Vedtekne endringar trer i kravt ved slutten av møtet, med mindre Studenttinget
fastsett eit seinare tidspunkt for dette. Endringar av reglementet kan ikkje stride mot VT sitt mandat
for semesteravgiftstildeling i region nord og sør.
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Vedlegg 1:

Vedtatt mandat i VT 04.04.2017
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Mandat for semesteravgiftstildeling i region nord og sør
Dokumentet

Opprinnelse
Versjon/løpenr.
Vedtatt/sist endret

Dokument fra Velferdstinget Vest:
Mandat for semesteravgiftstildeling i region
nord og sør
Velferdstingsmøte 04.04.17
B02
Velferdstingsmøte 04.04.17

______________________________________
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Vedtatt: 04.04.17
Sist endret: 04.04.17
Løpenummer: B02
______________________________________
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§ 1 Overordnet mål
(1) Det er en målsetning at midler fordelt av Velferdstinget Vest går til organisasjoner som når ut
til og yter velferd for flest mulig av studentene i sin region, tilknyttet Studentsamskipnaden
på Vestlandet.
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§ 2 Generelle bestemmelser
(1) Semesteravgiftstildeling i regionene skal skje i henhold til «Reglement for fordeling av
semesteravgiftsmidler» i Velferdstinget vest, § 2 og 4.
Reglement for fordeling av semesteravgiftsmidler i Velferdstinget Vest
______________________________________
Vedtatt: 06.10.15
Sist endret: 28.02.17
Hjemmel: Vedtektene § 3-3 (3) og budsjettkomitémandat
Løpenummer: D01B03
Kortnavn: Semesteravgiftsfordelingsreglement
______________________________________
§ 2 Underpunkter
(1) Semesteravgiften skal gå til studentvelferd.
(2) Tildelingen skal komme studenter til gode. Organisasjoner med et flertall av medlemmer som
ikke er studenter tilknyttet Sammen har ikke rett til å motta støtte fra Velferdstinget.
§ 4 Krav til søknad
(1) Søknad om støtte fra Velferdstinget skal inneholde følgende:
a. Informasjon om drift og historikk.
b. Oversikt over søkerorganisasjonens struktur. Her må det komme fram om
søkerorganisasjonen er selvstendig eller underlagt en annen organisasjon.
c. Informasjon om antall aktive medlemmer i organisasjonen, samt informasjon om hvor stor
andel av de aktive medlemmene som er studenter. Studentoversikten skal, så sant det lar
seg gjøre, inneholde en oversikt over institusjonstilhørigheten til studentmedlemmene.
Dersom studentorganisasjonen driver informasjons- eller mediearbeid skal det legges ved
statistikk med leser-/lytter-/seertall, samt besøkstall for organisasjonens nettsider.
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h.

Økonomisk begrunnelse for søknaden. Her kreves detaljerte begrunnelser for hvorfor
søkerorganisasjonen skal motta støtte fra semesteravgiften.
Antatt budsjett for søknadsåret.
Budsjett for inneværende år.
Årsregnskap og budsjett for de to siste årene, samt fullstendig balanseregnskap for
organisasjonen.
Rapport med informasjon om hvordan tidligere tildelte midler fra Velferstinget har blitt
benyttet.

(2) Søknaden skal sendes som et samlet pdf-dokument.
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§ 3 Myndighet til å tildele semesteravgiftsmidler
(1) Regionrådene ved HVLs region nord og sør gis myndighet til å tildele midler til sine
søkerorganisasjoner etter gjeldende tildelingsbestemmelser i Velferdstinget Vest og
bestemmelser gjort av HVLs øverste studentorgan.
(2) HVLs øverste studentorgan er selv ansvarlig for å vedtektsfeste og organisere
tildelingsprosessene i region nord og sør. Velferdstinget skal orienteres om organiseringen og
gjennomføringen av tildelingsprosessene.
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§ 4 Endringer i mandat for semesteravgiftstildeling i region nord og sør
(1) Endring av mandatet må meldes som sak innen ordinær frist for å melde saker.
(2) Vedtatte endringer trer i kraft ved møtets slutt, med mindre Velferdstinget bestemmer et
senere tidspunkt for ikrafttredelse.
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