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VELKOMMEN 
 

Arbeidsutvalget i  Norsk Hotellhøgskoles Union ønsker alle studenter og ansatte ved Norsk Hotellhøgskole 
velkommen til årsmøte for studieåret 2017/2018. Årsmøtet er det viktigste møtet i året for 
studentorganisasjonen, da det er her de viktigste beslutningene for organisasjonens retning behandles og 
vedtas. Møtet gir organisasjonens medlemmer, det vil si studentene ved Norsk hotellhøgskole, en mulighet 
til å bestemme utviklingen av organisasjonen uten at man nødvendigvis tar aktivt del i dens daglige drift. 

Vi ønsker at så mange studenter som mulig ved Norsk Hotellhøgskole deltar på årsmøtet for å sikre at 
arbeidet som er gjort har vært tilfredstillende, og at vi organisasjonen utvikler seg i den retning som 
studentene ønsker. Dette er arenaen for alle dere som ønsker å påvirke vårt arbeid. Alle vedtak gjort på 
årsmøtet skal følges neste år. 

Vi ønsker dere alle velkommen til årsmøte. 

Med vennlig hilsen 

Norsk Hotellhøgskoles Union, NHSU 

  



Forretningsorden: 
 

1. Alle studenter og ansatte ved Norsk Hotellhøgskole har adgang til årsmøtet. 
2. Alle fremmøtte har tale- og forslagsrett. 
3. Alle fremmøtte NHS-studenter har stemmerett. 
4. Årsmøtet velger ordstyrer, referent og tellekorps. 
5. Årsmøtet kan fremsette et mistillitsforslag til årsmøtets ordstyrer til ethvert tidspunkt. 
6. Alle fremmøtte ved årsmøtet kan komme med innlegg. Disse kan vare i opptil 2 minutter, med 

unntak av redegjørelser og saksfremleggelser. 
7. Det gis to minutter til hvert innlegg, á to -2- minutter, samt en -1- svarreplikk 
8. Når ordstyrer finner at alle argumenter er fremlagt setter vedkommende, i samråd med årsmøtet, 

strek. Etter strek er satt kan det ikke fremsettes flere argumenter. 
9. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra årsmøtet. Personvalg 

foregår skriftlig 
10. Alle stemmeberettigede kan stemme blankt. 
11. Ved gjentatte hendelser av usømmelig oppførsel av en eller flere møtedeltakere kan ordstyrer kreve 

bortvisning av vedkommende 

 

 

  



Saker 
Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og 

forretningsorden 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 

Bakgrunn: Leder orienterer om de ulike delene 

Forslag til 

vedtak: 

Årsmøtet godkjenner innkalling, dagsorden og forretningsorden 

  

Sak 2: Behandling/valg av ordstyrer, referent, tellekorps og utdeling 
av dobbeltstemme  

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 

Bakgrunn: Leder orienterer om de ulike delene 

Forslag til 

vedtak: 

Sakfremmer stiller ingen forslag 

 

Sak 3: Saker til «Eventuelt» 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 

Bakgrunn: Leder orienterer om de ulike delene 

Forslag til 

vedtak: 

Saker til eventuelt noteres og legges til på slutten av dagsorden. «Eventuelt» er 

saker som ikke er meldt inn til angitt tidsfrist. Saker som meldes inn etter dette kan 

ikke behandles/godkjennes av generalforsamlingen. 

 

Sak 4: Orienteringer/Arbeidsutvalgets beretning 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 

Bakgrunn: Arbeidsutvalget har skrevet beretning og orienterer 

Forslag til 

vedtak: 

Sakfremmer stiller ingen forslag 

Vedlegg: Vedlegg 1. 

 

Sak 5: Behandling/godkjenning av regnskap 2018/2019 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget/økonomiansvarlig 



Bakgrunn: Arbeidsutvalget/økonomiansvarlig presenterer regnskapet for 2018/2019 

Forslag til 

vedtak: 

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2018/2019 

Vedlegg: Vedlegg 2. 

Sak 6: Behandling/Godkjenning av budsjett for 2019/2020 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget/økonomiansvarlig 

Bakgrunn: Arbeidsutvalget/økonomiansvarlig presenterer budsjett for 2019/2020 

Forslag til 

vedtak: 

Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2019/2020 

Vedlegg: Vedlegg 3. 

 

Sak 7: Behandling/godkjenning av styringsdokumentet «Vedtekter og 
valgreglement»  

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 

Bakgrunn: Arbeidsutvalget presenterer styringsdokumentet «Vedtekter og valgreglement». 

Forslag til 

vedtak: 

Årsmøtet godkjenner «vedtekter og valgreglement» 

Vedlegg: Vedlegg 4. 

 

Sak 8: Valg av ledelse 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 

Bakgrunn: Følgende verv i NHSU skal velges av årsmøtet: 

● Leder - Silje  

● Nestleder 

● Leder Arrangementskommitéen 

● Leder NHS FK 

● Faddersjef 

● Økonomiansvarlig 

● Kommunikasjonsansvarlig 

● Fag- og læringsmiljøansvarlig - Line  

● Sponsoransvarlig 



Forslag til 

vedtak: 

Saksfremmer stiller ingen forslag 

 

Sak 9: Behandling/godkjenning av arbeidsprogram 2018/2019 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 

Bakgrunn: Arbeidsutvalget presenterer arbeidsprogrammet for 2018/2019 

Forslag til 

vedtak: 

Årsmøtet godkjenner arbeidsprogrammet for 2018/2019 

Vedlegg: Vedlegg 5. 

 

Sak 10: Behandling/godkjenning av arbeidsprogram 2019/2020 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 

Bakgrunn: Arbeidsutvalget presenterer arbeidsprogrammet for 2018/2019 

Forslag til 

vedtak: 

Årsmøtet godkjenner arbeidsprogrammet for 2018/2019 

Vedlegg: Vedlegg 6. 

 

Sak 11: Eventuelt 
Saksbehandler: Forslagstiller 

Bakgrunn: Eventuelle forslag behandles 

Forslag til 

vedtak: 

 

 

Sak 11: Protokollsignering 
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 

Bakgrunn: Arbeidsutvalget redegjør 

Forslag til 

vedtak: 

Arbeidsutvalget, referent og et styremedlem signerer protokollen 

Vedlegg: Vedlegg 7. 

 

 

 



VEDLEGG 1A 

Orienteringer/Arbeidsutvalgets beretning 
 

Året som har vært, 18/19 har ikke oppfylt forventningene til arbeidsutvalget. Dette gjelder den 
økonomiske situasjonen, ikke økt sponsoravtaler og likte aktivitet fra styret. Dette har to årsaker. Den 
ene har vært strukturen som har vært innad i NHSU. Dette har gjort det vanskelig å samkjøre 
samarbeid mellom de ulike leddene i NHSU og har skapt konflikter. Disse er blitt løst, men basert på 
dette blir det nå lagt frem et forslag i endring av hvordan NHSU styret for å forhindre en lignende 
hendelse. 

Årsak nummer to er for dårlig opplæring og overlapp fra forrige styre til nytt. Informasjon og viktige 
dokumenter er enten ikke tilgjengelig og, eller mangler. Dette er noe av det som skal forbedres til året 
19/20. Det skal bli bedre kommunikasjon innad i “Styret” og det skal bli et tettere samarbeid mellom 
NHSU og NHS.  

Planen videre for NHSU er å få godkjent de nye vedtektene for å kunne fullføre fase 2 for fremtiden til 
NHSU og andre studentorganisasjoner ved NHS. Etter møter og diskusjon mellom NHSU, NHS, NHS 
jobbsenter, er det blitt enighet at en sammenslåing innen 01.01.2020 vil være lønnsomt på flere 
fronter. Sammenslåingen som vil skje på nyåret 2020, vil ikke få umiddelbar  innvirkning på styret 
som vil bli valgt ved årsmøtet 18/19. Styret vil sitte fra semester start til slutt. De som blir valg til nytt 
styret når sammenslåingen er et faktum, vil bli opplært fra dato de er blitt valgt inn, til semesterstart. 
Dette for å forsikre at all nødvendig info blir videreformidlet, og for å sikre en bedre overgang mellom 
utgående styre, og et nytt styre. Dette sikrer den nødvendige overganger som skal til for å bygge opp 
den “nye” NHSU mot årgang av 2020.  

Møtene har ikke vært åpent annonsert blant studentene, og publisering av møtereferater har dessverre 
ikke gått som planlagt. En møtesekretær bør utnevnes på forhånd slik man får et leselig referat. 

Vi har opplevd å ha en god arrangementskomité som har gjennomført mange gode arrangementer ila. 
skoleåret. De har fått gjort mye billig og har hatt god økonomisk kontroll, og arrangementene har jevnt 
over hatt godt oppmøte. Studieturen ble dessverre ikke en suksess i år, men det jobbes allerede nå for å 
få til en vellykket studietur til våren 2020. Det har vært vanskelig å jobbe med arrangementkomiteen 
grunnet strukturen som var i organissajonen. Dette har ført til at leder av arrangementkomiteen må ha 
søk om støtte til arrangementer med et budsjett slik arbeidsutvalgets økonomiansvarlig kan se over 
kostnadene. Kommunikasjon har vært vanskelig da komiteen har egen Facebook side hvor det er 
veldig få følgere. Dette gjør at arrangementer ikke ble nådd til studentene. Arrangementene ble heller 
ikke markedsført på engelsk i den grad som ble forventet. Det var også liten kommunikasjon fra 
arramngementkomiteen sin side ved markedsføring av arrangementer. Dette skal bli bedre slik alt blir 
samkjørt mer.  

Vår strategi på sosiale medier har ikke blitt realisert i den grad vi ønsket da tilgang til kontoene ble gitt 
og låst opp senere enn forventet. Det har også vært lite aktivitet til å kunne markedsføre NHSU på 
måten som var planlagt. Det ble kjørt en instagramkonkurranse, men uten interesse og engasjement. 

Facebook har stort sett blitt brukt til å formidle arrangementer og lignende. Nettsiden nhsu.no ble 
inaktiv over nyttår 2019, og det jobbes å få denne opp å gå igjen. 

Engasjertligaen har dessverre hatt veldig få arbeidsoppgaver da det tok tid å finne ut hva som er det 
egentlige arbeidet og oppgavene til ligasjef og ligaen. På grunn av lite engasjement og lite avtaler fra 
forrige år, ble ikke engasjertligaen aktiv i år. Det ble vurdert å ta kontakt med tidligere avtaler og få 



gang på nye oppdrag som frivillig. Dette håper vi å kunne utføre til det kommende året. Til neste år 
bør man vurdere å jobbe litt mer aktivt med å få oppdrag og frivillige til Engasjertligaen da dette har 
falt bort i år. 

Sponsoransvarlig har hatt mange følere ute, men arbeidet er krevende og vi har ikke lykkes 

med å signere noen sponsorer dette året. Vi har derimot funnet flere løsninger for samarbeid som kan 
være spennende å følge opp til det kommende året.  

Økonomisk er organisasjonen fortsatt ikke godt rustet. Det har vært et år med mye frem og tilbake og 
uforutsigbare kostnader som kommer inn uten varsel. Studieturen gjorde også at organisasjonen er i 
underskudd. Dette betyr at neste års styre ikke har en buffer å starte opp med. 

 

Silje Karin Teig Maria Backman 

Leder Nestleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 1 B 



Orienteringer/arramngementkomiteens beretning 
 

 
Robinson og jeg (Amalie) ble valgt inn før sommerferien til å bli leder og nestleder for 
arrangementskomiteen 2018/2019. Etter sommerferien møtte vi tidligere leder og nestleder for å få en 
oppsummering av hvilke erfaringer de hadde gjort seg, og hvilke arrangementer vi måtte ha i løpet av 
året (se bilde over). Videre måtte vi da arbeide med å få inn nye komitemedlemmer. Dette var 
krevende da det var liten respons. For å rekruttere publiserte vi innlegg på facebook, gikk rundt til 
første klasse (der det lot seg gjøre), og lagde postere vi hang opp rundt om i bygget. I starten av 
oktober var omsider alle komitemedlemmene på plass, og vi begynte arbeidet med å planlegge 
studietur og halloweenfest. Robinson og jeg var også i møte med Herlige stavanger på dette 
tidspunktet for å opprettholde det gode samarbeidet, og snakke om mulige aktiviteter.  
  
Halloweenfesten 
Vi fikk bruke arkivet helt gratis, og valgte derfor å benytte oss av dette tilbudet. Vi solgte billetter til 
kr 50 i ukene før, dette både for å ha penger til dekor, men også som en måte å ha overblikk over hvor 
mange som kommer på arrangementet. Vi solgte +/- 80 billetter.  Arrangementet ble vellykket, da 
Arkivet, arrangementskomiteen og studentene virket fornøyde.  
  
Bartequiz 
Bartequizen ble arrangert på tappetårnet.(Sendte de en melding på facebook å avtalte). Dette som en 
del av “movember”, hvor inntekten gikk til forskning og støtteprosjekt for prostatakreft. Quizen lagde 
vi selv, og vi fikk en kjent til å være “quizmaster”. Til premier sendte vi ut en del forespørsler til 
hoteller, og ulike attraksjoner. Her fikk vi fantastisk god respons, og kunne da ha mange ulike 
premieringer på quizen. Til slutt på quizen var det avsløring av studietur destinasjonen. Responsen var 
svært god. Vi informerte her om hvordan billettsalget ville foregå, og litt generell informasjon. Dagen 
etter dette var billettsalget.  
  
Husfesten 
Husfesten blir arrangert av tappetårnet, og vi fikk tilsendt informasjon. Det eneste vi i 
arrangementskomiteen måtte ordne selv var 4 bartendere, rigging og dekorering av klasserom, og 
rydding på kveld og/eller dagen etterpå. Dette opplevde vi som et svært organisert og bra opplegg. 
Grunnet stramt budsjett måtte vi bruke det vi hadde for å dekorere, men det løste seg. Vi forsøkte også 
å få sponset noe dekor, men det ble avslått. Responsen i etterkant har så vidt vi har hørt vært 
utelukkende bra. Eneste er evt. prisen, men denne har ikke vi noe med.  
 
Skøytedag 
Vi arrangerte skøytedag 27.mars. Vi tenkte det kunne være kjekt med aktiviteter og arrangement som 
krever lite planlegging, og ikke minst som er alkoholfrie. Eneste vi gjorde var å invitere til Stavanger 



Ishall og informere. Studentene måtte selv betale for skøyting, og eventuelt skøyteleie. Dette opplevde 
vi i arrangementskomiteen som en kjekk og sosial aktivitet, selv om det ikke var veldig mange som 
kom.  
 

Refleksjon over året  

Året som har gått har bestått av polariserende opp og nedturer, alt fra små til større arrangementer. 
Grunnet ulike årsaker så har vi ikke klart å oppfylle tidligere års tradisjoner som studietur. Men vi har 
likevel klart å få til både alkoholfrie arrangement og festlige sammenkomster gjennom vår planlegging 
og iverksettelse. Målet vårt har vært å skape sosiale arenaer for både gamle og nye studenter, uten at 
noen skal føle seg utelatt. Vi har slitt med en omstilling i strukturen på NHS, der mye av enkle 
prosesser har blitt gjort kompliserte uten en form for dialog eller kommunikasjon med oss. Tilgang på 
vår egen økonomi har vært vanskelig, men tross vanskeligheter så har vi fått til tiltak som vi stolt kan 
stille oss bak. 

Noen punkter som reflekterer vår mening over hva som har vært negativt og positivt dette året: 

Negativt 

-      Kommunikasjon  

Kommunikasjon har vært et problem for oss dette året. Det har vært vanskelig å få til ulike 
økonomiske tiltak og ulike aktiviteter på egenhånd, der vi har måttet kommunisere mellom ulike ledd i 
unionen. Byråkrati tar tid, og intet mindre har det gjeldt for oss dette året. En mer dynamisk 
kommunikasjon innad i unionen kommer til å være viktig for å få til gode opplegg i regi av 
arrangementskommiteen og unionen bak. Utad så har vi slitt med kommunikasjon mellom andre 
aktører som andre skoler, samarbeidspartnere og flyselskap.  

-      Sen oppstart 

Noen av problemene vi har møtt kunne ha blitt håndtert bedre om kommiteen hadde vært på plass 
tidligere. Vi vil i stor grad oppfordre den kommende kommiteen til å få på plass alle medlemmene 
tidlig slik at man kan begynne å planlegge tidlig. Man vil også få tid til flere arrangement for nye 
studenter som er ukjent i byen. F.eks. pubcrawl i samarbeid med Herlige Stavanger. Dette gjerne så 
tidlig som mulig, da dette kan være en mulighet for studenter å få seg jobb.  

-      Samarbeid innad i org.  

Som nevnt tidligere så kunne samarbeidet innad i unionen blitt bedre. Vi i kommitteen har jobbet for 
det meste selvstendig og foretatt avgjørelser vi mener har vært korrekte. Vi har derimot hatt lite å si på 
styring av egen økonomi, der vi har vært nødt til å formelt søke om bruk av egne midler. Dette har til 
tider vært ineffektivt, og også gjort det vanskeligere å arrangere ting på kort tid. Det har vært litt 
uenigheter om hvem som skal foreta hva. Blant annet har det blitt foretatt spørreundersøkelser hos 
studenter på NHS angående studietur, uten noe som helst samarbeid med oss som kjenner til det. Dette 
kunne blitt gjort annerledes, men med ny struktur i unionen satset vi på godt forbedringspotensial.  

  

Positivt 

-      Engasjerte medlemmer 



Komiteen har bestått av svært motiverte og flinke folk, som har arbeidet lenge med prosjekter selv 
med mye komplikasjoner. Det har blitt langt inn tosifret antall timer i både planlegging og utføring av 
oppgavene vi har tatt for oss, og det skal ikke stå på innsatsen fra komitemedlemmene.  

-      Vellykkede arrangement  

Halloweenfesten var, så vidt vi vet, en suksess i både kommiteen, arrangøren og studentenes øyne. Vi 
solgte X antall billetter der studenter på tvers av linjer og kull fikk kledd seg ut og sosialisert seg på et 
lukket lokale. Bartequizen var også et godt opplegg der vi på samme tid som å informere om den 
eventuelle studieturen, fikk samlet inn penger for en god sak. Husfesten ble også utrolig godt tatt i 
mot, tross det lave budsjettet vi måtte holde oss til i forhold til andre større linjeforeninger. 
Skøytedagen var et av de alkoholfrie arrangementene som ble holdt for å skape variasjon i aktiviteter i 
tillegg til å kunne inkludere alle som ville finne på noe gøy sammen. 

 

Amalie Dahl Robinson Riviera 

Leder Nestleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 2 



REGNSKAP 18/19 
 

 

se eksternt vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 3 



BUDSJETT 19/20 
 

 

se eksternt vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 4 



VEDTEKTER OG VALGREGLEMENT NORSK HOTELLHØGSKOLE 

 

Kapittel 1 Formål og struktur 
§ 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 

Norsk Hotellhøgskoles Union (NHSU) er en studentpolitisk organisasjon drevet av studenter som jobber for 
studenter ved Norsk hotellhøgskole (NHS) på Universitetet i Stavanger(UiS). Alle studenter ved Norsk 
hotellhøgskole (NHS) er automatisk medlem i organisasjonen, og det er kun disse som har rett til medlemskap. 
Alle medlemmer har stemmerett på årsmøte, og er valgbare til verv i organisasjonen. 

Organisasjonen utøvende organ er:• Styret 

§ 1.2. Norsk Hotellhøgskoles Unions Formål 

Norsk Hotellhøgskoles Union har til oppgave å ivareta og fremme NHS-studenters faglige interesser og 
rettigheter og bedre miljøet og samholdet på skolen. 

§ 1.3. Struktur 

Organisasjonen ledes av ett styret som velges av årsmøtet. Styrets oppgaver er å drifte organisasjonen i tråd med 
årsmøte, og studentene på NHS sine interesser. 

I organisasjonen er det tre komiteer underlag styret. Disse er: 

● Arrangementskomitéen 
● NHS Fotballklubb 
● NHS Fadder 

Kapittel 2 Vervstillinger og medlemmer 
§ 2.1. Vervstillinger 
§ 2.1.1. Styret 
1) Leder 
2) Nestleder 
3) Økonomiansvarlig 
4) Kommunikasjonsansvarlig 
5) Fag- og læringsmiljøansvarlig 
6) Sponsoransvarlig 
7) Leder av Arrangementskomiteen 

8) Leder av NHS Fotballklubb 9) NHS Faddersjef 

§ 2.1.2. Arrangementskomitéen 

1) Leder 

2) Økonomiansvarlig 

3) Og maksimalt fire styremedlemmer som fordeler oppgaver etter arrangementstype. 

§ 2.1.3. NHS Fotballklubb 

1) Leder 



2) Nestleder 

§ 2.1.4. NHS Fadder 

NHS Fadder består av to ledere og har ansvaret for organiseringen og gjennomføringen av Fadderuka. 

§ 2.1.5 Stillingsbeskrivelser 

Alle verv i styret har en stillingsbeskrivelse som er førende for hvilke arbeidsoppgaver det enkelte 
styremedlemmet har. 

Kapittel 3 Styret 
§3.1 Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

2. Overse og følge opp komiteene underlagt styret, herav Arrangementskomiteen, NHS Fotballklubb, og NHS 
Fadder. 

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med linjeforeningens økonomi i henhold til de til enhver tid 
gjeldende instrukser og bestemmelser. 

4. Representere linjeforeningen utad. 

5. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

6. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 
stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 

 

Kapittel 4 Dokumenter 
§ 4.1. Styringsdokumenter 

Styringsdokumentene er NHSU sine overordnende mål og strategier for organisasjonens virksomhet. Årsmøtet 
vedtar følgende styringsdokumenter: 

● Vedtekter 
● Arbeidsprogram 
● Budsjett 
● Stillingsbeskrivelser 

§ 4.1.1. Vedtekter 
Vedtektene er organisasjonens formelle regler, og er overordnet øvrige styringsdokumenter. Vedtektene 
behandles ved hvert årsmøte. 
§ 4.1.2. Arbeidsprogram 
Arbeidsprogrammet er et styringsdokument som forteller hvilke oppgaver det er forventet at organisasjonen skal 
arbeide for i følgende periode. 
§ 4.1.3. Budsjett 
Budsjettet er finansielle planer for virkeåret. Budsjett er omhandlet i kapittel 8. 
 

Kapittel 5 Årsmøtet 
§ 5.1. Myndighet 



Årsmøtet er organisasjonen viktigste møte og skal holdes minimum én gang per studieår. Publisering av 
kunngjøring av årsmøtet skal sendes ut til alle studenter ved NHS minimum to uker før møtet skal avholdes, 
saksdokumenter offentliggjøres senest en uke før møtet avholdes. Disse møtene skal være åpne for alle studenter 
og møtene skal holdes i lokaler som har kapasitet til alle deltakere. Styreleder er møtets ordstyrer og bestemmer 
fortløpende hvem som har talerett. 
§5.2. Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal behandle dokumenter som beskrevet i § 3.1. 
§5.3 Ekstraordinært årsmøte 
Hvis halvparten av de tillitsvalgte (vararepresentanter ikke inkludert) skriftlig krever det, skal Arbeidsutvalget 
innkalle til et ekstraordinært årsmøte. Et slikt krav skal fremsettes minimum 

2 uker før møtet kan ta sted, og sakspapirer må sendes ut minimum fem dager før møtet holdes. 

Kapittel 6 Valg 
§ 6.1. Valg på årsmøte 

Alle plasser i styret, og i de ulike komiteene er på valg under årsmøte. 

§ 6.2. Stemmelikhet 

Før voteringen begynner gis en av de stemmeberettigede møtedeltakerne under dobbeltstemme gjennom 
loddtrekning. Dobbeltstemmer gjelder kun ved stemmelikhet. 

§6.3 Valgperiode: 

Medlemmer av styret og de ulike komiteenes valgperiode er fra semesterstart til semesterslutt. 

§6.4 Supplering 

Hvis ikke årsmøter klarer å fylle alle verv får styret myndighet til å supplere seg selv, og komiteene. 

Kapittel 7 Votering 
§ 7.1. Definisjoner 

Alminnelig flertall er oppnådd når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn imot, og det 
ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer. 

Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50% av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for 
forslaget. 

Kvalifisert flertall er oppnådd når minst enn 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for 
forslaget. 

3/4 Kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 3/4 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer 
for forslaget. 

§ 7.2. Voteringsmuligheter 

Alle stemmeberettigede har muligheten til å stemme for, imot eller blankt hvis ikke annet er bestemt på forhånd. 

§ 7.3. Voteringsavgjørelse 

Voteringer avgjøres ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt. 

 



Kapittel 8 Økonomi 
§ 8.1. Budsjett og regnskap 

NHSU sitt regnskap og budsjett følger styrets virkeår. Arbeidsutvalget fremlegger sin innstilling på avsluttet og 
revidert regnskap og budsjett for foregående virkeår til godkjenning på årsmøtet. 

Kapittel 9 Generelle bestemmelser 
§ 9.1. Sammenslåing 

Årsmøtet kan ved alminnelig flertall vedta å slå sammen Norsk Hotellhøgskoles Union med en annen 
studentorganisasjon som har tilsvarende formål. 

§ 9.2. Oppløsning 

Årsmøte kan ved 3/4 Kvalifisert flertall oppløse NHSU. I tilfelle oppløsning av linjeforeningen, skal ubrukte 
økonomiske midler, tildelt av Velferdstinget i Stavanger og utbetalt av Studentsamskipnaden i Stavanger, betales 
tilbake til Studentsamskipnaden. 

§ 9.3. Endring av styringsdokumenter 

Endring av styringsdokumenter kan kun skje på årsmøtet, og skal vedtas med alminnelig flertall. 

§ 9.4 Mistillit. 

Alle organisasjonens medlemmer kan til enhver tid komme med forslag om mistillit til ett eller flere 
enkeltmedlemmer av styret. Forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og oversendes leder, dette gjelder også 
ved mistillitsforslag mot hele styret. Ved mottatt mistillitsforslag skal det innkalles innen fem virkedager til 
ekstraordinært årsmøte slik det er regulert i §5.3. Ved mistillit mot leder skal nestleder motta forslaget. Ved 
mistillit mot leder og nestleder skal Fag –og læringsmiljøansvarlig motta forslaget. 

Mistillit kan kun vedtas med 3/4 Kvalifisert flertall. 

§ 9.5. Habilitet 

Ethvert styremedlem kan erklære seg selv inhabil og holdes utenfor votering og bestemmelser. 

Enhver møtedeltaker kan erklæres inhabil av møtedeltakere med stemmerett ved et kvalifisert flertall. 
Møtedeltakeren det skal voteres om har ikke voteringsrett i dette tilfellet. 

§9.6 Representasjon i ulike organer 

Man kan kun inneha ett tillitsverv i Norsk hotellhøgskoles Union samtidig. 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 5 



ARBEIDSPROGRAM 2018/2019 
Økonomi 

 

a) Organisasjonen skal satse på økonomisk vekst gjennom anskaffelse av sponsormidler 

b) Organisasjonen vil videreutvikle rutiner for all økonomisk virksomhet og påse at disse 
overholdes. 

c) Økonomiansvarlig skal opprettholde en buffer på 10 000 kr 

 

Organisasjon 
a) NHSU skal opprette faste rutiner for hvilke dokumenter som skal offentliggjøres på nett 

av organisasjonen. 

b) NHSU, i regi av Arbeidsutvalget, skal gjennomføre et demokratisk valg av tillitsvalgte 
og vara og opprette faste rutiner for dette. Alle tillitsvalgte skal være demokratisk valgt i 
henhold til organisasjonens vedtekter hvert år. 

c) NHSU skal ha to representanter i Instituttrådet på NHS og Engasjertmøtet NHS 

d) NHSU skal være representert i studentgruppen til Hotel Schools of Distinction (HSD) 

e) Arbeidsutvalget skal holde tillitsvalgtseminar som skal kurse klassetillitsvalgte tidlig 
hvert semester 

f) NHSU skal arbeide med å videreutvikle Engasjertmøte NHS som et forum for 
studentorganisasjonene på NHS 
 

Kommunikasjon 
a) NHSU skal arbeide mot å tydeliggjøre sitt arbeid for NHS-studentene gjennom å 

informere om dette på nettside og sosiale medier 

b) NHSU skal være en informasjonskanal for NHS-studenter i saker som skjer på skolen 
og andre saker som påvirker NHS-studenter. 

c) Organisasjonen skal markedsføre seg selv hyppigere gjennom bruk av Instagram og 
Snapchat 

d) Tillitsvalgte skal brukes aktivt til kommunikasjons- og informasjonskilde for 
medstudenter 

 



Faglig kvalitet og miljø 
a) NHSU skal arbeide mot å synliggjøre organisasjonens tillitsvalgte og gjøre det enklere 

for studenter å ta opp saker med sine tillitsvalgte. 

b) NHSU skal arbeide med skolens i fagevalueringer og ta større del i vurderingen av 
disse. 

c) NHSU skal jobbe for fortsatt hyppigere bruk av streaming under forelesninger av 
skolens forelesere 

d) NHSU skal arbeide for flere strømuttak på EAL 

e) NHSU skal fortsatt arbeide for at forelesere skal diskutere og sette av tid til evaluering 
i slutten av hvert fag. 

 

Studentmiljø 
a) NHSU skal delta i videreutviklingen av studentorganisasjonsområdet Hall of Fame 

a. Bedrive forebyggende tiltak mot forsøpling 

b. Henge opp bilder av arbeid og utmerkelser 

b) NHSU skal jobbe aktivt for å bygge relasjoner mellom studenter ved Norsk 
Hotellhøgskole, for å sikre et godt studieløp. 

c) Arrangementer skal brukes som et verktøy for å sosialisere studenter ved NHS og 
skape nye relasjoner.  

 

Internasjonalt 
a) NHSU skal i større grad tilrettelegge for internasjonale studenter som kommer til NHS 

både faglig og sosialt 

b) NHSU skal gjøre kommunikasjon på engelsk til en del av sin daglige praksis på 
sosiale plattformer.  

c) NHSU skal minimum ha én samtale i året med utvekslingsstudenter som kommer til 
NHS og få deres tilbakemeldinger. 

 

 

 

 

VEDLEGG 6 



ARBEIDSPROGRAM 2019/2020 
Økonomi 

 

a) Organisasjonen skal satse på økonomisk vekst gjennom anskaffelse av sponsormidler, 
som skal brukes til å planlegge sosiale event for studentene. Pengene skal komme 
studentene til gode. 

b) Organisasjonen vil videreutvikle rutiner for all økonomisk virksomhet og påse at disse 
overholdes. 

c) Økonomiansvarlig skal skaffe en buffer på minimum 20 000 kr 

 

Organisasjon 
a) NHSU skal opprette faste rutiner for hvilke dokumenter som skal offentliggjøres på nett 

av organisasjonen. 

b) NHSU, i regi av fag- og læringsmiljøansvarlig, skal det gjennomføres et demokratisk 
valg av tillitsvalgte og vara og opprette faste rutiner for dette. Alle tillitsvalgte skal være 
demokratisk valgt i henhold til organisasjonens vedtekter hvert år. 

c) NHSU skal ha to representanter i Instituttrådet på NHS og minst én representant ved 
Engasjertmøte NHS 

Kommunikasjon 
a) NHSU skal arbeide mot å tydeliggjøre sitt arbeid for NHS-studentene gjennom å 

informere om dette på nettside og sosiale medier 

b) NHSU skal være en informasjonskanal for NHS-studenter i saker som skjer på skolen 
og andre saker som påvirker NHS-studenter. 

c) Organisasjonen skal markedsføre seg selv hyppigere gjennom bruk av Instagram og 
facebook. 

d) Fag- og læringsmiljøansvarlig vil ha det overordnedet ansvaret for å gi de tillitsvalgte 
informasjon slik de kan brukes aktivt til kommunikasjons- og informasjonskilde for 
medstudenter 

Faglig kvalitet og miljø 
a) Fag- og læringsmiljøansvarlig skal i samarbeid med NHSU, arbeide mot å synliggjøre 

organisasjonens tillitsvalgte og gjøre det enklere for studenter å ta opp saker med sine 
tillitsvalgte. 



b) NHSU skal arbeide med skolens i fagevalueringer og ta større del i vurderingen av 
disse. 

c) NHSU skal jobbe for fortsatt hyppigere bruk av streaming under forelesninger av 
skolens forelesere 

d) NHSU skal fortsatt arbeide for at forelesere skal diskutere og sette av tid til evaluering 
i slutten av hvert fag. 

 

Studentmiljø 
a) NHSU skal delta i videreutviklingen av studentorganisasjonsområdet Hall of Fame 

a. Bedrive forebyggende tiltak mot forsøpling 

b. Henge opp bilder av arbeid og utmerkelser 

b) NHSU skal jobbe tett mot planlegging av nye fasiliteter til NHS. Skal ta del i 
opppussingsprosjektet og få gjennom studentenes ønske om nye lokaler og et 
arbeidsmiljø som symboliserer studiene ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. 
Hotellhøgskolen skal friskes opp og moderniseres slik studenter får en atmosfære som 
henviser til hotell- og reiselivsbransjen.  

c) NHSU skal jobbe aktivt for å bygge relasjoner mellom studenter ved Norsk 
Hotellhøgskole, for å sikre et godt studieløp. 

d) Arrangementer skal brukes som et verktøy for å sosialisere studenter ved NHS og 
skape nye relasjoner.  

 

Internasjonalt 
a) NHSU skal i større grad tilrettelegge for internasjonale studenter som kommer til NHS 

både faglig og sosialt 

b) NHSU skal gjøre kommunikasjon på engelsk til en del av sin daglige praksis på 
sosiale plattformer.  

 

 

 

 


