Instruks for studentrådet ved Fakultet
for Økonomi
VEDTEKTER
Vedtatt på allmøte 09.03.20

1. Formål
Studentrådet ved fakultetet for Økonomi (Studentrådet ØK) skal være det øverste
studentorganet ved fakultetet, og er studentenes stemme mellom allmøtene. Studentrådet
ØK skal ivareta studentenes interesser ved fakultetet, og skal fremme deres saker overfor
administrasjon, ledelse, og andre relevante interessegrupper. Studentrådet ØK er et
selvstendig organ, og er kun underlagt allmøte ved ØK-fakultetet. Studentrådet ØK skal ha
en selvstendig profil og disponerer egne midler.

2. Sammensetning og valg
2.1
Studentrådet ØK består av 13 medlemmer, sammensetningen er som følger:
4 fakultetstillitsvalgte som sammen leder Studentrådet
2 representanter fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
2 representanter fra Institutt for samfunnsøkonomi
2 representanter fra NTNU Handelshøyskolen
2 representanter fra Institutt for internasjonal forretningsdrift (Ålesund)
2 representant fra Avdeling for økonomi og ledelse (Gjøvik)

2.2
De tillitsvalgte velges i henhold til "Reglement for valg til styret, fakultetsstyre og
instituttstyre, samt ved valg av instituttledere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet" og er valgt for ett år av gangen.
Supplementeringsvalg gjennomføres på allmøte.

2.3

Førstekonsulenten er fast referent på Studentrådets møter.

2.4
Studentrådet skal velge en FTV-IØT og en FTV-ISØ for perioden 01.08-31.07 og en FTVNTNU-HHS og FTV-4 for perioden 01.01 - 31.12. Disse kvoteres inn på valg hvor alle
fakultetets studenter har stemmerett, og FTV-4 er den kandidaten med flest stemmer blant
de kandidater som ikke er kvotert inn fra sitt institutt.

3. Arbeidsmåte og fullmakter
3.1
Studentrådet ØK arbeider som et tillitsmannsapparat med saker som angår studentene ved
fakultetet. Studentrådet er et rådgivende organ i mindre saker og høringer ovenfor FTVene,
og et vedtaksorgan i større saker. Studentrådet ØK skal være synlig og tilgjengelig for
studentene ved fakultetet, og jobbe for å ivareta økonomistudentenes interesser.
Studentrådet ØK har faste møter hver 21. dag innenfor vårsemesteret og høstsemesteret.
Innkalling skal sendes ut senest sju dager før studentrådsmøte. Alle studenter ved ØKfakultetet kan fremme saker til møtene. Disse må meldes inn senest 4 virkedager før møtet
og saksliste må sendes ut minst 2 virkedager før. Instituttrepresentantene plikter å holde
Studentrådet oppdatert på saker som berører studentene ved sitt institutt.

3.2
Studentrådet ØK er vedtaksdyktig i saker når 50% av representantene er tilstede, eller på
forhånd har meldt sin innstilling. Ved avstemming i Studentrådet avgjøres sakene med
simpelt flertall.

3.3
I Studentrådet ØK vil FTVene fungere som saksbehandlere. Dersom det er nødvendig kan
FTVene delegere saksbehandling til Studentrådets medlemmer eller til førstekonsulenten.
FTVene representerer Studentrådet ØK i fakultetets råd og utvalg.

3.4
FTVene har like fullmakter til å uttale seg på Studentrådet ØKs vegne og til å fatte
beslutninger på vegne av Studentrådet mellom møtene. Fullmakten gjelder også i
tidsrommet mellom semestrene når Studentrådet ikke har faste møter.

3.5
FTVene har ansvar for Studentrådet ØKs økonomi i samråd med førstekonsulenten.

Førstekonsulenten har det daglige ansvaret for Studentrådskontoret, herunder fullmakt til
vanlige innkjøp for å opprettholde en normal drift ved kontoret. Ved større
innkjøp/investeringer må det være enighet mellom FTVene og førstekonsulenten. Dersom
disse er uenig, er det Studentrådet som med simpelt flertall avgjør saken.

4. Økonomi
4.1
Studentrådet ØK får bevilget driftsmidler fra NTNU. Studentrådet er pålagt å føre et
forsvarlig regnskap ifølge gjeldende lover og regler. Regnskap og årsoppgjør skal revideres
av en autorisert revisor.

4.2
Studentrådet ØK får disponere nødvendige kontorlokaler vederlagsfritt av NTNU.

4.3
All honorering holdes utenfor Studentrådet ØKs driftsmidler og blir direkte utbetalt fra
fakultetet. Fakultetet har ansvar for at all honorering foregår etter gjeldene lover og
forskrifter.
De valgte medlemmene får kompensasjon for sitt tillitsverv fra Fakultet for Økonomi.
Førstekonsulenten lønnes gjennom Studieavdelingen ved NTNU.

4.4
Studentrådet ØK er et rent interesseorgan som ikke skal drive kommersiell drift.

4.5
Studentrådet ØK har ingen fast eiendom og har heller ikke rett til å erverve seg dette.

4.6
Studentrådet ØK kan ikke pådra seg gjeld utover det som er vanlig henstand ved fakturering.
Studentrådet ØK kan heller ikke oppta lån.

5. Endringer
5.1

Nedleggelse av Studentrådet ØK kan kun gjøres av Allmøtet ved ØK. Det må 2/3 flertall for
nedleggelse over 2 – to – påfølgende allmøter, der minst 5% av studentene ved Fakultetet
for økonomi deltar.

5.2
Endringer i vedtektene vedtas med 2/3 flertall på Allmøtet.
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