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§ 6 ENDRING AV BEREGNING AV DELEGATER FRA STUDIESTEDENE

Bakgrunn for saken:

Studentstyret ser et klart behov for justering av valgsystemet til NSF Students årsmøte,  
og har utarbeidet et forslag til vedtektsendring som vil kunne løse de utfordringene dagens ordning har.

Begrunnelser for endring:
Sammenslåing av utdanningsinstitusjoner har gjort NSF student sine valgkretser for valg av
skoledelegater mye større enn tidligere. Det er også varslet flere store sammenslåinger i nær fremtid.
Større valgkretser øker risikoen for at færre studiesteder blir representert på NSF Students årsmøte.
NSF student ønsker å sikre en bedre representativitet på årsmøtet, og en større kontaktflate med
studentmedlemmene.

Forlag til løsning
Studentstyret ønsker en valgordning som sikrer representasjon fra flere studiesteder.
Flere modeller er diskutert, og man har landet på en løsning som innebærer at valgkretsen flyttes fra
utdanningsinstitusjon til studiestedet. Fordelingsnøkler er diskutert, og man ønsker et forslag til løsning
som medfører at antall delegater totalt på årsmøtet skal være tilnærmet lik 100. Det er i samme
størrelsesorden som ligger i det gjeldende regelverket.

Det er modellen for valg av  som foreslås endret. Det er ikke behov for å endre ordningeneskoledelegater
hverken for valg av fylkesrepresentanter eller for studentenes delegater til NSFs landsmøte.
 
Beregningen av skoledelegater foreslås endret til at man deler antall studentmedlemmer på 81 (100
minus 19 fylkesrepresentanter). Dette gir et forholdstall som man deler antall medlemmer per studiested
med. Resultatet rundes opp til nærmeste hele tall og utgjør antall skoledelegater fra respektive studiested.
19 fylkesrepresentanter kommer i tillegg til skoledelegatene på årsmøte.
 
Denne modellen vil både sikre et bedre forholdstall mellom antall delegater per studentmedlem, og at alle
studiesteder kan velge delegater.
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På denne bakgrunn foreslås følgende endring:

Vedtektene § 6 Studentorganisering

C. Årsmøtet

Gjeldende ordlyd:

"1. Studentenes årsmøte består av:
a) Deltagere med uttale-, forslags- og stemmerett:
- fylkesrepresentantene
- delegater fra høgskolene/universitetene

Studentmedlemmene ved den enkelte høgskole/universitet velger delegater etter følgende skala:
Inntil 249 medlemmer 2 delegater
250 – 349 medlemmer 3 delegater
350 – 449 medlemmer 4 delegater
450 – 549 medlemmer 5 delegater
550 – 649 medlemmer 6 delegater
650 medlemmer eller flere 7 delegater

Den høgskolen/universitetet som er representert med fylkesrepresentant i
årsmøtet får redusert sitt delegatantall med en delegat.

Beregningsgrunnlag for antall delegater er medlemstall per 31.12 året før årsmøtet finner sted."

Forslag til ny ordlyd:

1. Studentenes årsmøte består av:
a) Deltagere med uttale-, forslags- og stemmerett:
- fylkesrepresentantene
- delegater fra studiestedene

Beregningen av skoledelegater fra hvert studiested baseres på at man deler totalt antall
studentmedlemmer på 81. Dette gir et forholdstall som man deler antall medlemmer per studiested med.
Resultatet rundes opp til nærmeste hele tall og utgjør antall skoledelegater fra respektive studiested.

19 fylkesrepresentanter, en fra hvert fylke, kommer i tillegg til skoledelegatene på årsmøte.

Beregningsgrunnlag for antall delegater er medlemstall pr 31.12. året før årsmøtet finner sted.

Se vedlegg som viser gjeldende og ny beregning.
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Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Vedtektenes § 6 C. punkt 1 a) endres til følgende ordlyd:

1. Studentenes årsmøte består av:
a) Deltagere med uttale-, forslags- og stemmerett:
- fylkesrepresentantene
- delegater fra studiestedene

Beregningen av skoledelegater fra hvert studiested baseres på at man deler totalt antall
studentmedlemmer på 81. Dette gir et forholdstall som man deler antall medlemmer per studiested med.
Resultatet rundes opp til nærmeste hele tall og utgjør antall skoledelegater fra respektive studiested.

19 fylkesrepresentanter, en fra hvert fylke, kommer i tillegg til skoledelegatene på årsmøte.

Beregningsgrunnlag for antall delegater er medlemstall pr 31.12. året før årsmøtet finner sted.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #698566 § 6 Endring valgordning NSf student
NSF #684360 Delegatberegning NSF Student årsmøte 2015
NSF #697099 Eksempel skoledelegatberegning ved ny valgordning NSF Student

Endelig vedtak:

Vedtektenes § 6 C. punkt 1 a) endres til følgende ordlyd:

1. Studentenes årsmøte består av:
a) Deltagere med uttale-, forslags- og stemmerett:
- fylkesrepresentantene
- delegater fra studiestedene

Beregningen av skoledelegater fra hvert studiested baseres på at man deler totalt antall
studentmedlemmer på 81. Dette gir et forholdstall som man deler antall medlemmer per studiested med.
Resultatet rundes opp til nærmeste hele tall og utgjør antall skoledelegater fra respektive studiested.

19 fylkesrepresentanter, en fra hvert fylke, kommer i tillegg til skoledelegatene på årsmøte.
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Beregningsgrunnlag for antall delegater er medlemstall pr 31.12. året før årsmøtet finner sted.


