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1. MEDLEMSKAP 
 
- Samfunnet skal omfatte/representere alle studenter/kursdeltagere 

som studerer i den byen samfunnet holder til og som betaler 
semesteravgift til SiØ. 

 
 
 

2. STYRING / ORGANISERING 
 
- Samfunnet skal ha en generalforsamling som øverste styringsorgan.  

Denne skal avholdes 2 ganger årlig. 
 
- Alle studenter/kursdeltagere i samfunnet skal innkalles og ha adgang til 

generalforsamlingen i den by de studerer. 
 

- Samfunnet skal ha et styre bestående av minimum leder, sekretær, 
økonomiansvarlig og 2 styremedlemmer. Styret skal velges av 
generalforsamlingen. 

 
- Styret i samfunnet er ansvarlig for den daglige driften av samfunnet og 

står til ansvar overfor generalforsamlingen. 
 

- Samfunnet skal ha skrevne vedtekter som er vedtatt av 
generalforsamlingen. Kopi av gjeldende vedtekter skal sendes SiØ. 

 
- SiØ ønsker at samfunnene samarbeider om å ha mest mulig like 

vedtekter. 
 
 
 

3. DOKUMENTASJON AV DRIFT 
 
- Samfunnet skal legge frem budsjett som er vedtatt av 

generalforsamlingen for hvert semester. 
 

- Samfunnet skal vise frem regnskap som er vedtatt av 
generalforsamlingen etter hvert semester.  
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FORDELINGSNØKKEL FOR KULTURSTØTTE 
  
     

STØTTE % 
Husleiestøtte – 
studentkro /            
Studentsamfunn –  
Lag-/foreningsstøtte . 
fordeles 50/50 

66,7 

Støtte etter studenttall 
– fordeles etter 
studenttall 

23,3 

Fellesaktiviteter/tiltak 6,7 
Tilskudd andre 
grupper 

3,3 

TOTALT 100 
 
 

• Samfunnet kan benytte deler av lag-/foreningsstøtten til 
arrangementer/aktiviteter under forutsetning av at det tilfaller hele 
studentmassen og er åpen for alle studenter. 
 

• Beløp til fellesaktiviteter/-tiltak og andre grupper som ikke er fordelt 
innen 1.11. fordeles på studentsamfunnene etter studenttall. Det er en 
forutsetning at studentsamfunnene søker om midler som ikke er fordelt 
innen 01.11. 

 
• Studenttall er tilsvarende antall studenter (personer) i hver by, oppgitt 

av HIØ pr.1.11. hvert år. Forkursstudenter er inkludert i studenttallet. 
 

• Totalbeløpet til kulturstøtte fastsettes i budsjettet for SIØ. 
  
 
Støtte til studentsamfunnene betales ikke ut før SiØs administrasjon har 
mottatt regnskap fra foregående semester, og budsjett for inneværende 
semester. Ubenyttede midler kan overføres til neste år, under forutsetning av 
at dette er øremerket et bestemt tiltak, el.lign. Det må søkes spesielt om 
dette. 
 
 
Vedtatt av styret 13.12.11, 
Gjeldende fra 01.01.2012 


