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Resolusjoner 

Hensikt: 

En resolusjon er en politisk uttalelse som blant annet utdyper, konkretiserer og supplerer NSF 

Students politikk. En resolusjon kan ha opphav i NSF Students vedtatte politikk med et mål om å 

tydeliggjøre og fremme politikken. Den kan også ta for seg tema som NSF Student ikke har vedtatt 

politikk på, men som er relevant å ha en uttalelse om. En resolusjon tar ofte for seg dagsaktuelle tema 

og brukes som medieutspill. En resolusjon er den sterkeste ytringsformen årsmøtet til NSF Student 

kan komme med. 

 

Bakgrunn for saken: 

NSF Student har sitt politiske grunnlag i Studentpolitisk plattform, et dokument som kort forteller hva 

organisasjonen mener i en rekke saker uten å gå i dybden på hvorfor. En resolusjon tar for seg et 

spesifikt tema og utdyper hva og hvorfor man mener det man mener. En resolusjon er et tema man 

mener noe veldig sterkt om, eller noe spesifikt man vil tydeliggjøre for hva man mener og hvorfor man 

mener det. En resolusjon vedtatt av årsmøte står slik den blir vedtatt og skal brukes i media for å 

fronte det aktuelle temaet. Ved å bruke resolusjoner som verktøy vil man kunne dele årsmøtets 

meninger på en tydelig og konkret måte. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Tidligere har vært uklarheter knyttet til hva resolusjoner er og dens hensikt. I tillegg har 

fremgangsmåten under årsmøtet vært varierende. Saksbehandler foreslår en fremgangsmåte til 

årsmøte som vedlegg, dette blir sendt ut til årsmøtets deltakere sammen med årsmøtepapirene. 

Studentstyret legger frem to resolusjoner.  

 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet vedtar de resolusjoner som fremkommer under årsmøtet, med de endringer som 

forekommer.  

 

Studentstyret får fullmakt til redaksjonelle endringer.  

Med vennlig hilsen 

Anja N. Abusland          Vegard Henden     

Studentstyremedlem, NSF       Studentnestleder, NSF 



 

Vedlegg 1 - Forslag til fremgangsmåte til resolusjonsbehandling på 1 

årsmøtet 2 

 3 

Fremgangsmåte, resolusjonsbehandling NSF Student Årsmøte  4 

Det blir satt frist til fredag kl. 09.00 for å sende inn resolusjoner  5 

 6 

Lørdag:  7 

- Prioriteringsdebatt  8 

Studentstyret har i forkant kommet med sitt forslag på prioriteringsrekkefølge av de innsendte 9 

resolusjonene. Det vil si at om det er sendt inn 7 resolusjoner vil man sette den resolusjonen man ser 10 

på som viktigst å behandle som nummer en og så videre. Det betyr at når man kommer til behandling 11 

av resolusjoner på søndagen vil man starte med nummer en, debattere innhold og endringer, så vedta 12 

resolusjonen i sin helhet. Videre til nummer to, tre osv. Det er satt av en gitt tid til behandlingen av 13 

resolusjoner, slik at resolusjoner man ikke rekker å behandle på årsmøtet vil bli automatisk sendt til 14 

studentstyret for selve behandlingen  15 

Viktig å merke seg at prioriteringsdebatten KUN dreier seg om rekkefølgen av resolusjoner som skal 16 

behandles, her skal man ikke diskutere innhold eller endringsforslag. Derimot om årsmøtet ønsker å 17 

forkaste en resolusjon, altså at den ikke skal behandles av årsmøtet i det hele tatt, skal det komme 18 

som forslag under prioriteringsdebatten.  19 

Årsmøtet skal forholde seg studentstyrets innstilling til prioritering. Ønsker man en annen rekkefølge 20 

enn dette, må forslaget om alternativ plassering foreslås fra talerstolen og skriftlig.  21 

- Frist for å sende inn endringsforslag settes til lørdag kl. 17:00.  22 

 23 

Søndag:  24 

- Behandling av resolusjoner  25 

Her diskuterer man de aktuelle endringer som er foreslått og tar ordet ved uenigheter.  26 

Resolusjonen vil så bli tatt opp til votering, og man går systematisk gjennom endringsforslagene. 27 

Dersom man ønsker å vedta et endringsforslag vil man gjøre dette under voteringen ved å aktivt 28 

stemme inn forslaget. Til slutt vil man votere over om man skal vedta resolusjonen i sin helhet. Blir 29 

resolusjonen vedtatt vil studentstyret/kontoret få myndighet til å utføre redaksjonelle endringer, utover 30 

dette vil resolusjonen stå slik årsmøtet vedtar den. 31 


