
Vedtatt dato: behandlet under allmøte 12.januar 2011 kl.16:00 
Forandringer i § 4.3 og § 4.4 vedtatt under allmøte 17. april 2013. Utvidelse av antall 
representanter i Studentråd. 

 
Vedtekter for studentforeningen ved Høyskolen for ledelse og 
teologi. 
 

 
Kapittel 1 Navn, formål og myndighet 

§ 1 Navn 
 

§ 1. 1 Foreningens navn er Studentforeningen ved Høgskolen for Ledelse og Teologi, 
forkortet HLT. 

 
§ 2 Formål 

 
§ 2. 1 Studentforeningen er et partipolitisk uavhengig forening for studentene ved 
Høgskolen for Ledelse og Teologi. 

 
§2. 2 Foreningen skal ivareta studentenes rettigheter og interesser. Dette skal gjøres ved å 
søke samarbeid med høgskolens ledelse; faglig og administrativt, samt øvrige organer så som 
nasjonale og internasjonale studentorganisasjoner. 

 
§ 3 Studentforeningen skal: 

 
a) følge opp studentpolitisk og faglige arbeid ved HLT. 

 
b) fremme samarbeid mellom studentrådet, administrasjon og ledelse. 

 
c) holde kontakten med studentene for å lytte til deres behov og opplevelser av 
studenttilværelsen ved HLT. 

 

 
Kapittel 2 Sammensetning 

§ 4 Studentforeningen 
 

§ 4. 1 Studentforeningen skal bestå av to organ, allmøte og studentråd 
 

§ 4. 2 Allmøte er det øverste organet i foreningen. Alle medlemmer skal være innkalt til 
allmøte. 

 
§ 4.3. Studentrådet skal bestå av 3-5 (tre til fem) faste medlemmer, og 1 (en) vara. 

 
§ 4. 4 Studentrådet skal bestå av en leder, en nestleder og en sekretær, med mulighet for 
opptil to ordinære medlemmer i tillegg. 

 
§ 4. 5 Studentrådet skal holde jevnlig kontakt med studenter, administrasjon, skolens 
ledelse. 

 
§ 4.6 Studentrådet er det arbeidende organet i foreningen, som tar seg av den daglige 
driften.



Kapittel 3 Valgreglement 
§ 5 Valg av studentrådsrepresentanter 

 
§ 5. 1 Valg av studentrådsrepresentanter foregår på allmøte. 

 
§ 5. 2 Valg av studentråd skal senest ha funnet sted ved utgangen av oktober måned. 

 
§ 6 Stemmerett for studenter 

 
§ 6. 1 Stemmerett har den som på valgdagen er tatt opp og registrert som student ved 
Høgskolen for Ledelse og Teologi, og har betalt semesteravgift. 

 
§ 7 Valgmåte 

 
§ 7.1 Valg av studentrådsrepresentanter foregår ved håndsopprekning. 

 
§ 7. 2 Skulle valg ved håndsopprekning være umulig å gjennomføre kan det skje ved 
urnevalg. 

 
§ 7.3 Kandidater til å til være studentrådsrepresentant fremmes normalt skriftlig i forkant av 
allmøte. 

 
§ 7. 4 Kandidater til å være studentrådsrepresentanter kan fremmes muntlig ved allmøte. 

 
§ 8 Funksjonstid i verv 

 
§ 8.1 Funksjonstiden for studenter som er valgt til verv, er ett år. 

 
§ 8. 2 Innehaver av verv skal fratre når funksjonstiden opphører, men kan gjenvelges for ny 
periode. 

 
§ 9 Nekterett 

 
§ 9. 1 En student som er fremmet som kandidat til studentrådet har rett til å nekte å være 
kandidat. 

 
§ 10 Klage 

 
 

§ 10. 1 Den som har stemmerett ved et valg kan klage på feil som en mener er begått ved 
valget. Klagen må være fremmet ovenfor studentrådet senest en uke etter valget. 


