
 

 

Årsmøte  
11.02.2020 

  



VELKOMMEN 
 

Styret i  Norsk Hotellhøgskoles Union ønsker alle studenter og ansatte ved Norsk Hotellhøgskole 
velkommen til årsmøte for studieåret 2019/2020. 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 tilfredsstillende, 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: Styret 

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: Styret 

Bakgrunn: Leder orienterer om de ulike delene 

Forslag til 

vedtak: 

Sakfremmer stiller ingen forslag 

 

Sak 3: Saker til «Eventuelt» 
Saksbehandler: Styret 

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/Styrets beretning 
Saksbehandler: Styret 

Bakgrunn: Styret har skrevet beretning og orienterer 

Forslag til 

vedtak: 

Sakfremmer stiller ingen forslag 

Vedlegg: Vedlegg 1. 

 

Sak 5: Behandling/godkjenning av regnskap 2019/2020 
Saksbehandler: Styret/økonomiansvarlig 



Bakgrunn: Styret/økonomiansvarlig presenterer regnskapet for 2019/2020 

Forslag til 

vedtak: 

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2019/2020 

Vedlegg: Vedlegg 2. 

Sak 6: Behandling/Godkjenning av budsjett for 2020/2021 
Saksbehandler: Styret/økonomiansvarlig 

Bakgrunn: Styret/økonomiansvarlig presenterer budsjett for 2020/2021 

Forslag til 

vedtak: 

Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2020/2021 

Vedlegg: Vedlegg 3. 

 

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

Saksbehandler: Styret 

Bakgrunn: Styret presenterer styringsdokumentet «Vedtekter og valgreglement». 

Forslag til 

vedtak: 

Årsmøtet godkjenner «vedtekter og valgreglement» 

Vedlegg: Vedlegg 4. 

 

Sak 8: Valg av ledelse 
Saksbehandler: Styret 

Bakgrunn: Følgende verv i NHSU skal velges av årsmøtet: 

● Leder  

● Nestleder 

● Leder MICE utvalg 

o sponsoransvarlig 

o standansvarlig 

o NHS JOBBSENTER (LEDER) 

o Engasjert ansvarlig 

o Prosjekt og eventansvarlig 

● Leder NHS FK 

● Faddersjef 

● Økonomiansvarlig 



● Fag- og læringsmiljøansvarlig  

Forslag til 

vedtak: 

Saksfremmer stiller ingen forslag 

 

Sak 9: Behandling/godkjenning av sammenslåing av NHSU og NHS 
Jobbsenter 

Saksbehandler: Styret 

Bakgrunn: Styret og NHS Jobbsenter presenterer formålet med sammenslåingen. Forklaring 

på fordeling og plassering av NHS Jobbsenter under NHSU. 

Forslag til 

vedtak: 

Årsmøtet godkjenner sammenslåingen av NHSU og NHS Jobbsenter 

Vedlegg: Vedlegg 5 

 

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

Bakgrunn: Styret presenterer arbeidsprogrammet for 2019/2020 

Forslag til 

vedtak: 

Årsmøtet godkjenner arbeidsprogrammet for 2019/2020 

Vedlegg: Vedlegg 6. 

 

Sak 11: Behandling/godkjenning av arbeidsprogram 2020/2021 
Saksbehandler: Styret 

Bakgrunn: Styret presenterer arbeidsprogrammet for 2020/2021 

Forslag til 

vedtak: 

Årsmøtet godkjenner arbeidsprogrammet for 2020/2021 

Vedlegg: Vedlegg 7. 

 

Sak 12: Eventuelt 
Saksbehandler: Forslagstiller 

Bakgrunn: Eventuelle forslag behandles 

Forslag til 

vedtak: 

 

 



Sak 13: Protokoll signering 
Saksbehandler: Styret 

Bakgrunn: Styret redegjør 

Forslag til 

vedtak: 

Leder, referent og et styremedlem signerer protokollen 

Vedlegg: Vedlegg 8. 

 

VEDLEGG 1A 

Orienteringer/Styrets beretning 
 

Året som har vært, 29/20 har hatt sine opp og ned turer. Det har vært veldig mye variert når det 
kommer til struktur og orden i styret. Det som det legges merke til er at det er for mange verv i NHSU, 
noe som gjør det vanskelig å kommunisere med alle leddene til hver oppgave. Dette har medført i at 
flere som har et verv i NHSU ikke har vært like inkluderende som først ønsket. Antall verv vil bli 
kuttet ned på i styret for å kunne få en bedre oversikt og få til en bedre flyt mellom valgte i styret. 
Noen verv kom litt senere i gang enn andre, og dette kan også ha en påvirkning av hvorvidt enkelte 
verv er blitt involvert i planene som NHSU har hatt.  

Vedtektene som ble lagt frem i mai ble godkjent og det har vært lettere å styre NHSU med en mer 
formell struktur på plass. Dette har blant annet ført til en svært aktiv arrangementskomite som har fått 
utført flere arrangementer i regi av NHSU og NHS.  

Sammenslåingen som skulle skje sammen med NHS Jobbsenter har blitt satt litt på vent, og vil derfor 
bli stemt for på årsmøtet hvor det er årsmøtet som godkjenner sammenslåingen. Derfor har ikke NHS 
Jobbsenter slått seg sammen som først planlagt.  

NHSU har hatt 2 lukket styremøter som er konfidensielle og har derfor ikke blitt publisert noe referat. 
Dette skyldes planer for arrangementer som studietur og tema planlegging. Arrangementkomiteen har 
hatt flere møter med leder av styret for godkjenning av planer og aktivitetsplan. Samarbeidet har 
fungert veldig bra og det har sjeldent oppstått misforståelser. Arrangemetnkomiteen har vært 
punktilige og oppholdt alle frister. Arrangemetnkomiteen har nå samme Facebook side som NHSU, og 
dette har medført vesentlig mer engasjement og vi har nådd ut til flere studenter.  

Selv om det arrangeres flere arrangementer for studentene ved NHS, ser man at engasjementet ikke er 
like stort som håpet. Det kommer flere innslag inn som vi prøver å få til, men til syvende og sist 
dukker det få studenter opp.  

Facebook har stort sett blitt brukt til å formidle arrangementer og lignende. Nettsiden nhsu.no er oppe 
å går og holdes som en formell side med all info. Alt av viktige beskjeder legges ut her. Nettsiden kan 
bli mye mer aktiv, og det skal jobbes med å få mer informasjon på engelsk grunnet 
utvekslingsstudenter og masterstudenter som ikke snakker eller kan lese norsk.  

Sponsoransvarlig har hatt mange følere ute, men arbeidet er krevende og vi har lykkes med å signere 
noen samarbeidspartnere dette året. Vi har funnet flere løsninger for samarbeid som kan være 



spennende å følge opp til det kommende året. Det har blant annet vært en avtale med Heidis Bier Bar i 
Stavanger og Egon Stavanger. Samarbeidet med Egon har vi fått utvidet enda lengre.  

Økonomisk er organisasjonen fortsatt ikke helt der som vi ønsker. Men det har ikke vært noen 
uforutsette kostnader og NHSU går i pluss ved arrangementer. Vi har fått støtte av NHS til å holdt kick 
off for alle frivillige i NHSU og fikk her 10 000,- som ble brukt til en spennende kveld med 
Høydepunkt og mat på Egon. Maten på egon fikk vi sponset grunnet samarbeidsavtalen.  

 

Silje Karin Teig Ewa Wolczyk 

Leder Nestleder 

VEDLEGG 1 B 

Orienteringer/arramngementkomiteens beretning 
Arrangementer skoleåret 19/20: 

● Kick off på Egon 
● Halloweenfest på Heidi’s 
● Rosa sløyfe-pizzafest Egon 
● Grøtfest juleavslutning med Scandic  
● Studietur Istanbul 
● Husfesten UiS 

Det har vært veldig gøy å få bli med og gjøre så mye forskjellig spennende ting for så mange 
folk. Har vært en glede å se så mange smilende fjes og positive tilbakemeldinger. Alltid noe å 
finne på, stort å smått. Noe av det koseligste var faktisk grøtfesten med Scandic. Ikke det mest 
imponerende oppmøter, men en god mix lærere og elever, og stemningen var helt på topp – å 
det er det viktigste! Noen fikk seg til og med et jobbintervju med et av Scandics hotell.  

Den største utfordringen har vært å få folk til å møte opp, og til å få folk til å trykke «skal» på 
forhånd så vi vet hvor mange som kommer. Folk sier på forhånd at «ja, dette er vi med på!» 
men når dagen da kommer så har plutselig katta til naboen til onkelen din blitt syk, å man 
møter ikke opp. Noen ganger krasjer det med skoleoppgaver osv, noe som er logisk, men 
umulig å unngå ved tanke på at vi er en skoleorg.  Tips: Å gjøre kickoff obligatorisk, og gratis 
påmelding til div. børs gjør til neste gang.  

En annen utfordring er informasjon. Du sitter hjemme å ønsker å finne på noe, men har ikke 
fått noe informasjon. Merket det spesielt på Husfesten. «kanskje 7.mars, tror billettpris 
mellom kr 200-300, muligens …»  

Rosa sløyfe pizzabuffe var det mest stressfullt grunnet 20 stk. trykket skal før arrangementet, 
men nærmere 70 møtte opp. Var verken nok pizzaer til alle, eller nok ansatte på jobb til å lage 
pizza. Her hadde «kun påmeldte» vært lurt selv om man risikerer mindre oppmøte. Men alle 
andre storkoste seg og det ble samlet inn rundt 3500 kr.  



Det kjekkeste, men samtidig mest tidkrevende har vært studieturen. Startet planleggingen i 
begynnelsen av oktober, og turen er i midten av mars. Her har man måttet tatt ansvar og tatt 
flere avgjørelser som påvirker hele gruppa.  

Vi har hatt et samarbeide med Egon Stavanger og Heidi’s Stavanger. Det gikk veldig bra. Vi 
brukte Egon 2 ganger og Heidis 1 gang (halloween). Kommunikasjon med Heidis var den 
beste. Vi har også samarbeidet med NHS jobbsenter på julegrøtfesten med Scandic. Det blir 
nok et enda tettere samarbeid da planleggingen av neste karrieredag startet.  

 
Mathilde Sjølyst 
Leder Arrangementkomiteen 
 

VEDLEGG 1 C 

Orienteringer/ EGON beretning 
 

Oppsummering  
Samarbeid mellom Egon Stvg. & NHSU/NHS-fadder 

 

Vi signerte i første omgang en kontrakt med NHS-fadder i slutten av mai. Kontrakten varte 
fra dato signert til endt fadderuke 2019.  

Totalt hadde NHS-fadder to arrangementer hos oss på Egon.  

Det første arrangementet spanderte vi pizza på alle studentene. (Ca. 80 personer).  

Dessverre opplevde vi den dagen som en stor skuffelse, da alle studentene ønsket kun vann til 
maten.  

 

Mot slutten av fadderuken ønsket NHS-fadder å arrangere et pre-party hos oss. Da fikk de 
bruke en egen avdeling i restauranten. (Etter avtale i kontrakten) 

Denne delen har en egen bar og rommer ca. 100 sitteplasser.  

Under dette arrangementet spanderte vi tortillas chips og dip til alle sammen.  

Totalt kjøpte de mat og drikke for ca. 35 000 kr den kvelden. Dette opplevde vi som en stor 
suksess! 

Samarbeidet mellom Egon avd. stavanger og NHS-fadder endte svært bra.  

Vi ønsket derfor et videre samarbeid med hele NHS. 

 



Hensikten med den nye avtalen var å gi et bredere tilbud for alle studenter på Norsk 
hotellhøgskole.  

 

Det ble holdt et arrangement hos oss i sammenheng med rosa sløyfe aksjonen. Dessverre 
endte dette i fiasko da vi ble fortalt påmeldingen til arrangementet var kun på 15 personer.  

Derimot kom det over 60 personer uanmeldt på døren. Vi hadde ikke forberedt bemanningen, 
eller stelt i stand nok pizza til så mange. (Som vi i utgangspunktet lovet å spandere).  

Uheldigvis for begge parter ble det ikke planlagt flere arrangementer i ettertid.  

 

Vi hadde håpet flere studenter ville besøke vår restaurant etter signert avtale.  

Dessverre har vi følt i ettertid lite engasjement og interesse. Vi skulle også ønske 
markedsføringen av vår restaurant var hakket bedre.  

 

Jeg ser likevel potensialet med avtalen, og ønsker videre å bygge på et enda tettere samarbeid.  

Målet vil da være å kunne gi et bredt tilbud for alle studenter på NHS. Vi ønsker at de vil 
bruke hos gjennom arrangementer og privat. Vi har en stor restaurant med en egen avdeling 
disponibelt for studentene. For å bygge på dette ønsker vi å utfordre konseptet vårt som vil 
forhåpentligvis skape enda større interesse. 

De første prosjektene på agendaen vil da være Quiz og spill kveld på Egon.  

 

Med vennlig hilsen, 
Thomas Sundseth 
Nestleder 
Egon Stavanger 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 2 

REGNSKAP 19/20 

 

BUDSJETT OG REGNSKAP 2019- 2020 

   Budsjett 2019 Regnskap 2019

Resultat  kr                              -  kr                               -

Inntekter  IB   UB  

3000 Salg skolegenser 
 kr                 15

000,00
 kr                               -

3050 Andre salgsinntekter  kr                   2 000,00  kr                               -

3200 Billettinntekter  kr                   5 000,00  kr                               -

3400 Støtte/Sponsor 
 kr                 35

000,00

 kr                  12

800,00

3450 Støtte VT  kr                              -  kr                               -

3900 Studietur innbetalinger 
 kr                 98

000,00

 kr                102

150,00

8050 Renteinntekter  kr                              -  kr                               -

 SUM  kr         155 000,00   kr    114 950,00  

Kostnader  IB   UB  

4000 Varekjøp til videresalg  kr                              -  kr                               -



4300 Kick Off NHSU 
 kr                 10

000,00

 kr                  10

000,00

5900 Gaver ansatte/medlemmer  kr                      500,00  kr                               -

5901 Gaver frivillige  kr                              -  kr                               -

6300 Leie av lokaler  kr                   1 000,00  kr                               -

6550 Driftsmateriell (domene)  kr                      450,00 kr                       420,00

6590 Annen driftskostnad  kr                              -
 kr                    1

485,00

6720 Økonomiske & juridiske tjenester  kr                   2 500,00  kr                               -

6700 Arrangementkostnader  kr                   3 000,00  kr                               -

6790 Studietur kostnader 
 kr               100

000,00

 kr                  92

150,00

6800 Kontorrekvisita  kr                   3 000,00  kr                               -

7300 Representasjon og 

markedsføringskostnader 
 kr                 20

000,00
 kr                               -

7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter(mat)  kr                   1 500,00 kr                       391,99

7770 Bank og kortgebyrer  kr                              -  kr                               -

7790 Annen fradragberettiget kostnad  kr                              -  kr                               -

8150 Rentekostnader  kr                              -  kr                               -

 SUM 
 kr               141

950,00

 kr                104

446,99

RESULTAT 
 kr                 13

050,00

 kr                  10

503,01

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 3 

BUDSJETT 20/21 

 

 

BUDSJETT OG REGNSKAP 2019- 2020 

   Budsjett 2019 Regnskap 2019

Resultat  kr                              -  kr                               -

Inntekter  IB   UB  

3000 Salg skolegenser 
 kr                 15

000,00
 kr                               -

3050 Andre salgsinntekter 
 kr               100

000,00
 kr                               -

3200 Billettinntekter  kr                   5 000,00  kr                               -

3400 Støtte/Sponsor 
 kr                 15

000,00



3450 Støtte VT 
 kr                 10

000,00
 kr                               -

3900 Studietur innbetalinger 
 kr               120

000,00

8050 Renteinntekter  kr                              -  kr                               -

   kr         265 000,00   kr                   -  

Kostnader  IB   UB  

4000 Varekjøp til videresalg 
 kr                 50

000,00
 kr                               -

4300 Kick Off NHSU 
 kr                 10

000,00

5900 Gaver ansatte/medlemmer  kr                      500,00  kr                               -

5901 Gaver frivillige  kr                              -  kr                               -

6300 Leie av lokaler  kr                   1 000,00  kr                               -

6550 Driftsmateriell (domene)  kr                      450,00

6590 Annen driftskostnad  kr                              -

6720 Økonomiske & juridiske tjenester  kr                   1 500,00  kr                               -

6700 Arrangementkostnader  kr                   3 000,00  kr                               -

6790 Studietur kostnader 
 kr               100

000,00

6800 Kontorrekvisita  kr                   2 000,00  kr                               -

7300 Representasjon og 

markedsføringskostnader 
 kr                 20

000,00
 kr                               -

7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter(mat)  kr                   1 500,00

7770 Bank og kortgebyrer  kr                              -  kr                               -

7790 Annen fradragberettiget kostnad  kr                              -  kr                               -

8150 Rentekostnader  kr                              -  kr                               -

  
 kr               189

950,00
 kr                               -

SUM 
 kr                 75

050,00
 kr                               -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

·       MICE utvalget 
·       NHS Fotballklubb 
·       NHS Fadder 

Kapittel 2 Vervstillinger og medlemmer 

§ 2.1. Vervstillinger 

§ 2.1.1. Styret 

1) Leder 

2) Nestleder  

3) Økonomiansvarlig 

4) Fag- og læringsmiljøansvarlig 

5) MICE utvalg 

6) Leder av NHS Fotballklubb  

7) NHS Faddersjef 

8) NHS Jobbsenter Leder 



  

§ 2.1.2. MICE utvalget 

1) Leder  

2) Sponsoransvarlig 

3) Frivilligansvarlig 

4) NHS Jobbsenter 

a.             Leder (sitter i styret) 

b.             Karrieredag Ansvarlig(e)  

c.             Næringslivskontakt  

§ 2.1.3. NHS Fotballklubb 

1) Leder 

§ 2.1.4. NHS Fadder 

NHS Fadder består av inntill to ledere og har ansvaret for organiseringen og gjennomføringen av Fadderuka. 
NHS Fadder samkjører med sponsoransvarlig for å opprettholde avtaler som NHSU har. 

§ 2.1.5 Stillingsbeskrivelser 

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

styremedlemmer har. Disse skal være offentliggjort og oppdaterte, samt tilgjengelig for studentene.  

  

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.  

7. Leder skal føre nødvendig kontroll og påse at all registrering i ulike settinger er korrekt og har signaturrett på 

alt som skjer innad i organisasjonen. Uten leders signatur vil all dokumentasjon ses som uoffisielt og ikke gyldig. 

Dette gjelder alle formelle dokumenter, søknader, attester, registreringer, mm.  

Kapittel 4 Dokumenter 

§ 4.1. Styringsdokumenter 
Styringsdokumentene er NHSU sine overordnede 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 virkeår. 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 så fremt alle vedlegg er tilgjengelige. Dersom 

ikke alle dokumentene er tilgjengelige kan saksdokumentene offentliggjøres senest dagen 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.  

§6.5 Tiltredelse av verv 
Alle som blir tilvalgt av årsmøtet til et verv i NHSU, vil offisielt ikke tiltre før det første påkommende skoleåret. 

Derimot vil alle som er tilvalgt på årsmøtet være med på møter og være en aktiv del av NHSU for å sikre best 

mulig overgang. Alle fullmakter og tilganger til diverse konti skal være overført og gitt tilgang til senest 3 mnd 



før studiestart ved høstsemesteret. Ved ekstraordinært årsmøte hvor noen trekker seg, og det blir valgt et nytt 

medlem, skal vedkommende få tilganger som trengs og kreves så fort som mulig.  

Dette betyr i praksis NHSU fungerer som normalt etter årsmøtet, og de som er valgt inn vil tiltre i sin til valgte 
stilling tidligst 18.mai samme år som årsmøtet holdes. De vervene som krever ekstra oppfølging og opplæring 
kan i samråd med nåværende styret, planlegge tidligere eller senere overtakelse av stilling. 

 

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. Styret fremlegger sin 

innstilling på avsluttet og revidert regnskap og budsjett for foregående virkeår [SKT1] 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 

Forslag til sammenslåing av NHSU og 
NHS Jobbsenter 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 6 

ARBEIDSPROGRAM 2019/2020 
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 legge en plan for å sikre en fremtidig buffer på min NOK 7 
000,- gjeldende for styret, NOK 15 000,- til arrangementskomiteen, NOK 2 000,- til 
NHS FK, NOK 1 000,- til NHS Fadder.  

 

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

av organisasjonen.  

b) NHSU, i regi av Styret, 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 Engasjertmøte (StOr) 

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

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

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, 
Facebook og holde nettsiden oppdatert til enhver tid. 

d) Tillitsvalgte skal brukes aktivt til kommunikasjons- og informasjonskilde for 
medstudenter og har en plikt til å stille opp på møter som angår tillitsvalgte og 
studenter. 

Faglig kvalitet og miljø 
a) 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 fortsatt arbeide for at forelesere skal diskutere og sette av tid til evaluering 
i slutten av hvert fag. 

d) NHSU skal arbeide med å forbedre kvalitet av undervisning og læring av 
studieprogrammene ved NHS. 

e) NHSU skal aktivt delta i diskusjoner rundt utvikling og endring av studieprogram, og 
forbedring tilbud(er).  



f) NHSU skal jobbe for å forbedre nettverk og samarbeid med næringslivet for å 
forbedre kvalitet av relevans til studier. 

 

Studentmiljø 
a)     NHSU skal delta i videreutviklingen av studentorganisasjons området Hall of 

Fame 

b)    NHSU skal bidra til å fremme forslag som er bærekraftig og miljøtiltak på NHS 

a.     Pante stasjoner 

b.     Vannstasjoner 

c.     Resirkuleringsstasjoner 

d.     Søppelbøtter lett tilgjengelig i alle rom 

e.     Lærebøker og andre artikler publiseres på nett 

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.  

e)     NHSU skal være et forbilde for å gjøre studiehverdagen lettere for studenter med 
ulike funksjonsnedsettelser.  

a.     Arrangementer skal i best mulig grad gjøres tilgjengelig for alle, selv 
studenter med ulike behov. 

b.     Skal passe på at NHS er tilrettelagt for ulike behov 

c.     Spesielt tilpasset behov skal til enhver tid være første prioritet 

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, ved siden av norsk om hoved kommunikasjonsform. 

c) Arrangementer ol. Skal være tilgjengelig for innkommende studenter, og det skal 
jobbes aktivt å få til aktiviteter som kan utføres av alle. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 7 

ARBEIDSPROGRAM 2020/2021 



Økonomi 
 

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

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

f) Økonomiansvarlig skal legge en plan for å sikre en fremtidig buffer på min NOK 5 
000,- gjeldende for styret, NOK 15 000,- til arrangementskomiteen, NOK 2 000,- til 
NHS FK, NOK 1 000,- til NHS Fadder.  

 

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

av organisasjonen. 

g) NHSU, i regi av Styret, 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. 

h) NHSU skal ha to representanter i Instituttrådet på NHS og Engasjertmøte (StOr) 

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

j) Styret skal holde tillitsvalgtseminar som skal kurse klassetillitsvalgte tidlig hvert 
semester 

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

informere om dette på nettside og sosiale medier 

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

g) Organisasjonen skal markedsføre seg selv hyppigere gjennom bruk av Instagram, 
Facebook og holde nettsiden oppdatert til enhver tid. 

h) Tillitsvalgte skal brukes aktivt til kommunikasjons- og informasjonskilde for 
medstudenter og har en plikt til å stille opp på møter som angår tillitsvalgte og 
studenter. 

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

enklere for studenter å ta opp saker med sine tillitsvalgte. 

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



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

j) NHSU skal arbeide med å forbedre kvalitet av undervisning og læring av 
studieprogrammene ved NHS. 

k) NHSU skal aktivt delta i diskusjoner rundt utvikling og endring av studieprogram, og 
forbedring tilbud(er).  

l) NHSU skal jobbe for å forbedre nettverk og samarbeid med næringslivet for å 
forbedre kvalitet av relevans til studier. 

 

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

b)    NHSU skal bidra til å fremme forslag som er bærekraftig og miljøtiltak på NHS 

a.     Pantestasjoner 

b.     Vannstasjoner 

c.     Resirkuleringsstasjoner 

d.     Søppelbøtter lett tilgjengelig i alle rom 

e.     Lærebøker og andre artikler publiseres på nett 

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.  

e)     NHSU skal være et forbilde for å gjøre studiehverdagen lettere for studenter med 
ulike funksjonsnedsettelser.  

a.     Arrangementer skal i best mulig grad gjøres tilgjengelig for alle, selv 
studenter med ulike behov. 

b.     Skal passe på at NHS er tilrettelagt for ulike behov 

c.     Spesielt tilpasset behov skal til enhver tid være første prioritet 

  

 

 



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

både faglig og sosialt 

e) NHSU skal gjøre kommunikasjon på engelsk til en del av sin daglige praksis på 
sosiale plattformer, ved siden av norsk om hoved kommunikasjonsform. 

f) Arrangementer ol. Skal være tilgjengelig for innkommende studenter, og det skal 
jobbes aktivt å få til aktiviteter som kan utføres av alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG 8 

Protokoll 2019/2020 
 

 


