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DEL 1 – INNLEDENDE BESTEMMELSER
Kapittel 1 Formål og definisjoner
§ 1.1 Organisasjon
FO-Studentene ble etablert 01.07.1999.
FO-Studentene er en sammenslutning av studentmedlemmene i FO,
og er underlagt FOs landsmøte.
Organiseringen er landsomfattende, hvor lokallagene er representert i
aktuelle fylkesavdelinger. Fylkesavdelingene skal støtte lokallagenes
arbeid jf.§11.2 punkt 11 i FOs vedtekter.
FO-Studentene har egne vedtekter, politisk program og årlig handlingsplan.
FO-Studentenes sentralstyre er underlagt FO-Studentenes årsmøte.
FO-Studentene er partipolitisk uavhengige.
FO-Studentenes aktiviteter finansieres gjennom årlige bevilgninger i
FOs landsstyre.

§ 1.2 Formål
FO-Studentene skal arbeide for:
En bevisstgjøring omkring faglige og etiske utfordringer, og endringer
som våre utdanninger og yrkesfelt står overfor
Å aktivt rekruttere nye studentmedlemmer
Å bygge opp et faglig- og sosialt nettverk for våre medlemmer
Å fremme våre medlemmers rettigheter, muligheter og interesser,
særlig med tanke på: utdanning, undervisning, praksis, skikkethet,
eksamen og studiefinansiering
En bevisstgjøring om rettighetene i arbeidslivet
§ 1.3 Medlemskap
Vilkår for medlemskap:
Studenter ved bachelorutdanning innenfor barnevern, sosialt arbeid, vernepleie
og arbeids- og velferdsfag
Studentmedlemmer som tar master- eller annen videreutdanning, som har studiet
som hovedbeskjeftigelse jf. § 3 i FOs vedtekter
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§ 1.4 Organisasjonsledd
FO-Studentene er organisert gjennom:
Årsmøte
Sentralstyre
Kontrollkomité
Valgkomité
Lokallag
Lokallagsstyrer
DEL 2 – ORGANER
Kapittel 2 Årsmøte
§ 2.1 Årsmøte
Årsmøtet er FO-Studentenes høyeste organ.
Årsmøtet avholdes årlig i høstsemesteret.
Sentralstyret og kontrollkomiteen kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når de
finner det påkrevd. Sentralstyret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når minst
2/3 av lokallagene krever det.
Året før FO avholder sitt landsmøte skal FO-Studentene på sitt årsmøte velge 12
delegater. De skal delta på FO sitt landsmøte det påfølgende året. Blant disse skal
alle våre bachelorutdanninger være representert.
§ 2.2 Representanter
Årsmøtets representanter består av følgende:
Én årsmøtedelegat fra hver av FOs utdanninger ved hvert studiested
Vara fra hver av FOs utdanninger ved hvert studiested
Sentralstyret
Kontrollkomiteen
Valgkomiteen
Studentrådgiver
Sentralstyret har tale- og forslagsrett og har i sin helhet én stemme. Delegatene
har tale, forslags- og stemmerett. Varaer og observatører har tale- og forslagsrett.
Kontrollkomiteen og valgkomiteen har møteplikt, tale- og forslagsrett.
Studentrådgiver har talerett.
Ved stemmelikhet gjelder sentralstyret sin stemme som dobbeltstemme.
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§ 2.3 Saker som årsmøtet skal behandle
Årsmøte skal velge et sentralstyre, personlig vara til hver av profesjonsrådene og
Velferdsviterutvalget, en valgkomité og en kontrollkomité.
Årsmøtet skal foreslå budsjettprioriteringer og vedta sentralstyrets handlingsplan
gjeldende for påfølgende valgperiode.
Årsmøtet skal behandle politisk program og strategiplan som vedtas i oddetallsår,
og vedtekter som revideres i partallsår.
Studentrådgiver kan revidere lokallagshåndboka ved behov. .
§ 2.4 Innkalling
Innkalling og sakspapirer skal sendes til alle studentmedlemmer senest fire uker
før årsmøtet.
§ 2.5 Ekstraordinært årsmøte
Sentralstyret eller kontrollkomiteen kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når de
finner det påkrevd. Situasjoner som krever ekstraordinært årsmøte, er behandling
av mistillitsforslag mot sentrale verv og supplering av landsmøtedelegater.
Sentralstyret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte, når minst 2/3 av
de aktive lokallagstyrene krever det.
Vedtektene for årsmøte er gjeldende for ekstraordinært årsmøte, med unntak
av § 2.4. Innkallingsfrist for ekstraordinært årsmøte er to uker.
§ 2.6 Protokoll
Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen skal publiseres på nettsiden
til FO-Studentene senest fire uker etter endt årsmøte.
Kapittel 3 Sentralstyret
§ 3.1 Sentralstyret
Sentralstyret er FO-Studentenes utøvende og høyeste organ mellom årsmøtene.
Sentralstyret skal iverksette årsmøtets vedtak, representere FO-Studentene utad
og opprettholde kontinuerlig dialog med lokallagene.
Sentralstyret består av:
Leder
Nestleder
Studentrepresentant i profesjonsrådet for barnevernspedagoger
Studentrepresentant i profesjonsrådet for sosionomer
Studentrepresentant i profesjonsrådet for vernepleiere
Studentrepresentant i Velferdsviterutvalget
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Saker i sentralstyret avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder
leders stemme som dobbeltstemme. Sentralstyret er vedtaksdyktige når minst
2/3, altså fire sentralstyremedlemmer, av et fulltallig sentralstyre er til stede.
Sentralstyret skal møtes minst syv ganger i året og medlemmene har møteplikt.
Permisjonssøknad skal sendes inn senest én uke før møtestart dersom de er
forhindret fra å delta.
Sentralstyremedlemmene innehar sine verv i ett år, og tiltrer sine verv 1. januar.
§ 3.2 Ansvar og fullmakter
Sentralstyret ved leder har ansvaret for den daglige driften av FO-Studentene.
Dette innebærer forberedelser til og gjennomføring av samlinger, bevilgning av
midler til lokallagene, samt utarbeidelse og utføring av handlingsplan
og oppfølging av politisk program og budsjett. Sentralstyret har
også hovedansvar for å fronte FO-Studentene utad.
Nestleder er leders stedfortreder, og hjelper leder med den daglige driften av
FO-Studentene.
Sentralstyret står fritt til å uttale seg om enkeltsaker i tråd med FOs
prinsipprogram og FO-Studentenes politiske program.
Studentrådgiver sender innkalling med sakspapirer til sentralstyret én uke før
sentralstyremøtet.
Det føres protokoll fra sentralstyrets møter som publiseres på FO sine nettsider
etter endt møte. Protokoller fra sentralstyres møter skal samtidig oversendes til
kontrollkomiteens medlemmer.
Leder og nestleder er representert i FOs landsstyre. Leder har tale-, forslags- og
stemmerett. Nestleder har tale- og forslagsrett. Sentralstyret har fullmakt til
å utnevne varaer til FOs landsstyre. Ved forfall vil personlig vara fra
sentralstyret møte til FOs landsstyre.
§ 3.3 FOs studentkonferanse
Hvert år skal sentralstyret arrangere en nasjonal fagkonferanse. Det dekkes
utgifter for to deltakere fra hver av utdanningene våre, per studiested.
Lokallagstyrene bestemmer hvem som deltar.
Ved ekstra deltakerplasser behandles fordelingen av disse av sentralstyret.
Medlemmer av lokallagsstyrene prioriteres.
Invitasjon sendes senest fire uker før konferansen avholdes.
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Kapittel 4 Kontrollkomiteen
§ 4.1 Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen skal betraktes som et uavhengig organ innad i FO-Studentene.
Kontrollkomiteen består av tre personer, en leder og to medlemmer.
Kontrollkomiteen blir valgt av årsmøtet. Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke
ha verv i sentralstyret eller valgkomiteen, eller være leder i et lokallag.
Kontrollkomiteen skal overse at vedtak gjøres i tråd med FO og FO-Studentenes
styringsdokumenter. Kontrollkomiteen skal også se til at sentralstyret
og valgkomiteen arbeider ut fra vedtektene
Kontrollkomiteens arbeid innebærer oversyn av protokoller fra sentralstyret og
årsmøtet. Komiteen skal være rådgivende for sentralstyret og valgkomiteen i
spørsmål om tolkning av vedtekter.
Kontrollkomiteen skal behandle mistillitsforslag, og spørsmål om habilitet innad i
organisasjonen jf. § 9.1.
Kapittel 5 Valgkomiteen
§ 5.1 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal betraktes som et uavhengig organ innad i FO-Studentene.
Valgkomiteen består av tre personer, en leder og to medlemmer. Valgkomiteen
blir valgt av årsmøtet.
Ved vurdering av kandidater skal valgkomiteen etterstrebe geografisk spredning
og kjønnsmessig balanse blant kandidatene. Valgkomiteen innstiller på alle
sentrale verv og innstillingen skal sendes til årsmøtedelegatene og lokallagene
senest to uker før årsmøtet.
Medlemmer av valgkomiteen skal ikke innstille på sentrale verv i organer de selv
stiller til.
Valgkomiteen har taushetsplikt om hele søknads- og innstillingsprosessen til
sentrale verv.
Kapittel 6 Lokallag
§ 6.1 Lokallag
Et lokallag består av alle studentmedlemmer ved hvert enkelt studiested.
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Lokallagsstyrer etableres av lokallaget ved de ulike studiestedene. Det er
anledning til å danne lokallagsstyrer som omfatter flere lokallag. FO-Studentenes
lokallagshåndbok er en ressurs som skal brukes for arbeidet i lokallaget. Det
overordnede ansvaret for lokallag og lokallagsstyrer ligger hos FOs
fylkesavdelinger jf. § 11.2 punkt 11 i FOs vedtekter.
§ 6.2 Lokallagets årsmøte
Årsmøtet er lokallagets høyeste organ. Lokallaget avholder sitt årsmøte før
FO-Studentenes årsmøte og skal behandle:
Årsberetning
Årsregnskap
Budsjett
Uttalelser
Valg av styre
Der lokallagsstyre ikke er på plass er det fylkesavdelingens ansvar å innkalle til
årsmøte jf. § 11.2 punkt 11 i FOs vedtekter.
Personvalg fra lokallagets årsmøte skal sendes til studentrådgiver innen tre uker
etter møtet.
Ved stemmelikhet har lokallagsleder dobbeltstemme på lokallagets årsmøte og
på styremøter.
Kapittel 7 Lokallagsstyrer
§ 7.1 Lokallagsstyret
Lokallagsstyret skal bestå av minimum tre personer; leder, nestleder
og økonomiansvarlig.
Lokallagsstyret skal fremme det yrkesfaglige og sosiale engasjementet blant
medlemmer ved sitt studiested. Lokallagsstyret er ansvarlige for driften av
lokallaget, og er bindeleddet mellom sentralstyret og medlemmene.
Lokallagsstyret skal samarbeide med fylkesavdelingen og sentralstyret
om rekruttering av nye medlemmer.
§ 7.2 Økonomi
Lokallagenes konto ligger under fylkesavdelingen. Tilgang til økonomiske midler
avtales med den enkelte fylkesavdelingen.
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DEL 3 – VALG
Kapittel 8 Valg
§ 8.1 Valg
Kandidaten må melde sitt kandidatur til valgkomiteen innen gitt frist, for å bli
vurdert til innstillingen av vervet. Kandidatene offentligjøres etter fristen har
utgått, med mindre de selv ikke ønsker det.
Det er likevel mulig å stille til benkeforslag når valget starter.
Medlemmer som stiller til valg, er inhabile fra å avgi stemme i det aktuelle valget
og må fratre under det valget. Vararepresentant tiltrer møtet med stemmerett i
det aktuelle valget.
Kandidatene kan presentere sitt kandidatur gjennom valgtaler for årsmøtet. Det
åpnes for bruk av forhåndsinnspilt valgtale, Skype eller lignende. Valgkomiteen
kan anbefale bruk av slike løsninger hvis kandidaten ikke er fysisk tilstede.
Det kan åpnes for spørsmål til kandidatene. Årsmøtet kan begrense antall
spørsmål og lengden på svar, men skal tilstrebe at kandidatene har lik taletid hvis
det er flere kandidater til samme verv.
Medlemmer av valgkomiteen skal ikke innstille på sentrale verv i organer de selv
stiller til.
Valgkomiteen innstiller til sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen.
Innstillingene offentliggjøres og sendes til lokallagene senest to uker før
årsmøtet.
Ved behov for supplerende valg skal ledige verv være publisert i minimum tre uker
før en representant velges.
§ 8.2 Sentralstyret
Sentralstyret velges ved alminnelig flertall av årsmøtet og skal bestå av seks medlemmer, jf. § 6. Sentralstyret skal etterstrebe å være representativt for
FO-Studentenes ulike utdanningsinstitusjoner, studieretninger og
kjønnsbalanse i forhold til medlemsmasse.
Ved frafall i profesjonsrådene og Velferdsviterutvalget skal personlig vara inntre
som ny representant i sentralstyret. Dersom vara ikke er valgt, eller vara trekker
seg, kan sentralstyret supplere seg selv frem til årsmøtet. Ved frafall av leder eller
nestleder kan sentralstyret supplere seg selv frem til årsmøtet. Sentralstyret
plikter å kunngjøre ledige plasser i sentralstyret i minimum tre uker før en
representant velges.
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§ 8.2.1 Personlig vara
Personlig vara for studentrepresentantene i profesjonsråd og utvalg innstilles av
valgkomiteen og velges ved alminnelig flertall.
§ 8.3 Kontrollkomité
Kontrollkomiteen velges ved alminnelig flertall av årsmøtet og skal bestå av tre
personer: en leder og to medlemmer. Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke
ha verv i sentralstyret eller valgkomiteen, eller være leder i et lokallag.
Kontrollkomiteen kan supplere seg selv ved frafall. Kontrollkomiteen plikter å
kunngjøre ledige plasser i kontrollkomiteen minimum tre uker før en
representant velges.
§ 8.4 Valgkomité
Valgkomiteen velges ved alminnelig flertall av årsmøtet og skal bestå av tre
personer: en leder og to medlemmer.
Valgkomiteen skal tilstrebe å være representativ for FO-Studentenes ulike
utdanningsinstitusjoner og utdanninger. Ingen i valgkomiteen kan stille til valg i
sentralstyret, valgkomité eller kontrollkomité uten benkeforslag og at de trekker
seg fra valgkomiteen før årsmøtet åpner.
Valgkomiteen kan supplere seg selv ved frafall. Valgkomiteen plikter å kunngjøre
ledige plasser i valgkomiteen i minimum tre uker før en representant velges.
Valgkomiteen har taushetsplikt om hele søknads- og innstillingsprosessen til
sentrale verv.
§ 8.5 Stemmelikhet
Ved stemmelikhet i personvalg på årsmøtet skal det foretas gjenvalg helt til en
kandidat har fått flertallet av stemmene.

DEL 4 – ØVRIGE BESTEMMELSER
Kapittel 9 Mistillitsforslag, habilitet og taushetsplikt
§ 9.1 Mistillit
Dersom et medlem av sentralstyret, valgkomiteen eller kontrollkomiteen ikke fyller
rollen på en tilfredsstillende måte, eller misbruker sin autoritet eller handlingsrom
gjennom vervet, kan det rettes mistillitsforslag mot vedkommende.
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Alle medlemmer av FO-Studentene kan fremme mistillitsforslag. Forslaget må
fremmes med begrunnelse til kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen skal ha
anledning til å kontakte forsalgsfremmer, men plikter å holdeforslagsfremmer
anonym, så fremt at forslagsfremmer selv ikke ønsker annet.
Kontrollkomiteen skal sammen med studentrådgiver utrede mistillitsforslaget, og
presentere det for årsmøtet.
Årsmøtet avgjør deretter ved alminnelig flertall om mistillitsforslaget skal
realitetsbehandles.
Dersom det fremmes mistillit mot et av kontrollkomiteens medlemmer, fremmes
forslaget til sentralstyret som i så tilfelle vil behandle saken slik kontrollkomiteen
ellers ville gjort.
Dersom det fremmes mistillit mot et av årsmøtets medlemmer, vil medlemmet
erklæres inhabil og miste sin stemmerett under saken.
I mistillitssaker vil møtet lukkes. Årsmøtet plikter å høre forslagsfremmer, dersom
forslagsfremmer selv ønsker det, og den personen mistillitsforslaget er stilt mot.
Årsmøtet fatter beslutning om vedkommende skal fratre sitt verv ved 2/3 flertall.
§ 9.2 Habilitet
Enhver representant i FO-Studentenes organer kan melde seg selv inhabil i en sak.
Dersom en annen part krever det, avgjør kontrollkomiteen habilitetsspørsmålet.
§ 9.3 Taushetsplikt
Ethvert medlem som i sammenheng med utøvelsen av sitt verv får kjennskap til
noens personlige forhold, har taushetsplikt om dette i samsvar med tilsvarende
bestemmelse i forvaltningslovens § 13.
Kapittel 10 Endringer i vedtektene
§ 10.1 Endringer i vedtektene
Endringer i vedtektene vedtas med aktiv votering ved 2/3 flertall i årsmøtet.
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