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RESOLUSJONER

Bakgrunn for saken:

En resolusjon er en meningsytring vedtatt av Årsmøtet. Resolusjonene skal ha samsvar med 
og vise til NSF Students politiske standpunkt, og være noe som Årsmøtet ser som 
hensiktsmessig å ytre sin mening om. Årsmøtedelegatene står fritt til å komme med forslag til 
resolusjoner, i konkrete og aktuelle saker som de mener NSF Student burde uttale seg om. 

En resolusjon skal omhandle dagsaktuelle saker. Det kan være saker som kommer frem 
under Årsmøtet eller andre relevante tema for NSF Student. Alle med forslagsrett kan levere 
forslag til resolusjoner.

Det er viktig at delegatene er oppmerksomme på at resolusjoner er den sterkeste 
meningsytringen Årsmøtet i NSF Student kan komme med, og en resolusjon bør derfor ha 
bred støtte i organisasjonen. Resolusjonen skal ha et klart mål, være presis og ha korrekte 
opplysninger.

Årsmøtet skal ta stilling til resolusjonene som kommer inn til behandling innen fristen i løpet 
av Årsmøtet. 

Skrivetips:
 Overskriften bør være fengende og sterk, og understreke hovedbudskapet.
 Oppbygning av teksten kan være forskjellig ut ifra hvordan du liker å skrive slike 

dokumenter. Det er viktig å være tydelig på hva NSF Student krever, og få med en 
kort argumentasjon omkring dette. Start gjerne med å belyse budskapet, hva NSF 
Student ønsker, for så å argumentere kortfattet og tydelig om hvorfor dette er viktig.

 Henvis gjerne til fakta fra undersøkelser, forskning og lignende. Dette kan gjøre vår 
argumentasjon sterkere. Pass på at dette er riktig fakta, og få med kildehenvisning.

 Det er også viktig at resolusjonen ikke bare forklarer hvorfor vi ønsker noe, men det 
er vel så viktig at den forklarer hvordan. Om mottakeren vil ha mer informasjon, kan 
vedkommende kontakte oss, noe som også er ønskelig.

Frist for å levere resolusjoner er lørdag 23.06.2018, kl. 12.00, altså lørdagen på Årsmøtet

Innkomne forslag til resolusjoner presenteres under Årsmøtet for diskusjon og vedtak.
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Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak

Studentstyret gis fullmakt til ferdigstillelse og utsendelse av resolusjoner som vedtas utsendt 
av Årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Christian Strømnes  
studentleder  

 

 

 

 


