
Oppstartssøknad for Pedagogikklista 

Organisasjonsnr.: Har ikke enda 

Kontonr.: 1208.44.11300 (kontoinnehaver: Silje Heløe Kjær-Olsen)  

 

v/ Silje Heløe Kjær-Olsen  

978 82 705  

skj023@uit.no  

 

Pedagogikklista ønsker med denne søknaden å søke om en oppstartsstøtte på 10 000,-  

 

Organisasjon  

Pedagogikklista er en ny studentpolitisk liste ved UiT av 2022. Lista har som formål å fremme 
saker som angår studenter, spesielt ved lektorstudiet.  

Som en ny organisasjon er det mye vi fortsatt forsøker å finne ut av og vi vil gjennomføre 
mye opplæring internt for å kunne fungere godt i Studentparlamentet.  

Formål  

Formålet til Pedagogikk lista er å representere alle studenter ved UiT. Vi ønsker et større 
fokus på̊ god læring og studenters læringsmiljø.  

Organisasjonens formål er å legge til rette for god opplæring og gode sosiale bånd internt i 
listen, samt å legge til rette for godt samarbeid med de andre listene i Studentparlamentet.  

Regnskap  

Vi har ikke regnskap da vi er en ny liste  

Planlagte Aktiviteter 2022/2023  
 

Vi vil forsøke å avholde flere aktiviteter og alt er ikke planlagt enda.  



• Opplæring for nye tillitsvalgte  

• Faglig arrangement for tillitsvalgte  

• Stiftelsesmøte 

• Årsmøte 

• Sommerfest 

• Julebord 

• Valgpromotering  

Budsjett 2022/2023  

Budsjettet for 2022/2023 er estimert og avventer fortsatt godkjenning fra årsmøtet.  

Budsjett 2022/2023 
Inntekter 

Driftstøtte Studentparlamentet 10 000 kr 

Valgkampstøtte 5 000 kr 

Sum inntekter 15 000 kr  

Utgifter 

Faglige arrangementer 4 000 kr 

Sosiale arrangementer 3 000 kr 

Promotering 3 000 kr 

Valgkamp 2022 5000 kr 

Sum utgifter 15 000 kr 

 

Protokoll fra stiftelsesmøte 
Protokollen ligger vedlagt 

Vedtekter 
Vedtekter ligger vedlagt.  
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Vedtekter for Pedagogikklista 1 

Vedtatt i stiftelsesmøte 4 april 2022. 2 

§1 Navn 3 

Foreningens navn er Pedagogikklista. 4 

§2 Formål 5 

Pedagogikklista er en studentpolitisk forening for studentene ved UiT – Norges Arktiske Universitet. 6 

Pedagogikklista har som oppgave: 7 

• Stille liste til valg ved studentparlamentet 8 

• Fremme UiT studenters interesser 9 

• Arrangere møter og arrangementer som er aktuelle og relevante for foreningens styre og 10 

medlemmer. 11 

§3 Organisatorisk tilknytning 12 

Pedagogikklista er en frittstående forening uten politisk tilknytning til andre partier eller 13 

organisasjoner. 14 

§4 Medlemmer 15 

Medlemskap i Pedagogikklista er åpent for alle med samme verdier og prinsipper som foreningen 16 

representerer, men er primært for semesterregistrerte studenter ved UiT - Norges Arktiske 17 

Universitet. Dette gjelder alle studiesteder og campuser ved UiT- Norges Arktiske Universitet. 18 

§5.1 Stemmerett og valgbarhet 19 

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. 20 

§5.2 Habilitet 21 

Alle som deltar i behandlingen av en sak innad i foreningen skal selv vurdere sin habilitet i saken. Det 22 

er opp til enkeltpersoner selv å melde seg inhabil før saken starter.  23 

Studietilhørighet og politisk ståsted medfører som hovedregel ikke inhabilitet.  24 

Blant annet må̊ en person ikke delta i behandling eller avgjørelsen av spørsmål  25 

a) Når vedkommende selv er part i saken,  26 

b) når vedkommende er i slekt  27 
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c) når vedkommende er eller har vært gift med, forlovet, i et kjæresteforhold, 28 

romantisk/seksuell relasjon og/eller samboer med en part,  29 

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 30 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  31 

§6 Kontingent 32 

Kontingent fastsettes av årsmøte. 33 

§7 Årsmøte 34 

Årsmøte er Pedagogikklista sin øverste myndighet. Årsmøte skal finne sted 4 uker før frist for å sende 35 

inn liste til parlamentsvalget. Innkallingen skal komme senest 10 dager før årsmøte. 36 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å 37 

være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter. Ingen har mer 38 

enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et 39 

vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke 40 

stemmer skal anses som ikke avgitt.  41 

Årsmøte skal: 42 

• Godkjenne årsmelding 43 

• Godkjenne regnskap (i revidert stand) (Autorisert revisor er ikke nødvendig) 44 

• Behandle innkomne forslag 45 

• Behandle innkomne saker 46 

• Fastsette medlemskontingent 47 

• Vedta budsjett 48 

• Velge styre 49 

• Velge måte for sammensetting av liste 50 

§8 Ekstraordinære årsmøter 51 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst fem medlemmer krever det 52 

skriftlig. 53 

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter. 54 

§9 Styre 55 

Styrets rolle er å være den øverste myndigheten mellom årsmøter. 56 

Styret må bestå av minst 2 personer som utgjør rollene som leder og økonomiansvarlig. Skulle de 57 

være fler enn to er det ønskelig at 1 person er nestleder og resten styremedlemmer. 58 
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Er listen på 10 eller færre personer kan det være max 4 stykker i styret og for hvert 5. medlem utover 59 

dette legges det til en til i styret. 60 

Styret skal: 61 

• Iverksette årsmøtes bestemmelser 62 

• Oppnevne utvalg, komiteer og grupper, samt personer med ekstra oppgaver. Styret skal 63 

videre gi instrukser på formål og arbeidskravet disse skal ha. Styret skal kunne forsikre seg at 64 

arbeidet de har gitt instrukser på blir gjort 65 

• Administrere og føre nødvendig kontroll av Pedagogikklista sin økonomi og ressurser i 66 

henhold til enhver gjeldende instruks og bestemmelser 67 

• Styret kan konstituere seg selv med funksjoner utover leder og økonomiansvarlig 68 

• Er ansvarlige for at det stilles liste til studentparlamentetsvalget. Styret har særdeles ansvar 69 

for lista å kunne valgreglementet og passe på at dette blir overholdt. Styret er videre 70 

ansvarlig for at tidsfrister som handler om valget blir fulgt. 71 

§10 Utvalg og grupper 72 

§10.1 Nominasjonsutvalg 73 

På årsmøte skal man bestemme seg over hvordan man ønsker å sette sammen listen for valget, dette 74 

er enten ved å oppnevne et nominasjonsutvalg eller at styret tar på seg oppgaven. Årsmøte kan også 75 

sette sammen listen ved ekstraordinære situasjoner. 76 

Nominasjonsutvalget skal ha som oppgave å bestemme sammensettingen av listen som skal leveres 77 

inn til studentparlamentsvalg. Nominasjonsutvalget må bestå av et oddetall av personer og minst 3 78 

stykker.  79 

Nominasjonsutvalget skal bli satt sammen av årsmøte.  80 

Hvis det skulle være et ønske av flertallet på årsmøte at listen skal sammensettes på en annen måte 81 

er det åpning for det. Hovedsakelig vil styret ta på seg denne jobben med mindre det oppstår 82 

ekstraordinære situasjoner som gjør at et årsmøte skal ta på seg denne oppgaven. Dette kan være 83 

grunner som: 84 

• Årsmøte avholdes mindre enn fem dager før frist til innlevering av liste 85 

• Oppnevne et utvalg ikke er gjennomførbart 86 

§10.2 Parlamentsgruppe 87 

Parlamentsgruppen blir hovedsakelig bestemt av valget og hvilken posisjon en har på listen. 88 

§10.3Gruppeleder 89 

Gruppeleder ved parlamentsgruppen skal hovedsakelig være den representanten som stiller i 90 

parlamentsgruppen som står øverst. Dette kan overstyres av den aktive parlamentsgruppen sammen 91 

med styret. Styret forbeholder seg retten til å endre gruppeleder, hvor det kun er nødvendig med et 92 

flertall innad i kun styret. 93 
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§11 Vedtektsendringer 94 

Vedtektsendringer må vedtas med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Dette kan gjøres på 95 

både ordinært og ekstraordinært årsmøte, med forbehold at det står i sakslisten. 96 

§12 Oppløsning 97 

Kan ikke endres, bortsett fra nummer på paragrafen. Oppløsningsparagrafen skal alltid være siste 98 

paragraf i vedtektene. 99 

Oppløsning av Pedagogikklista kan kun behandles under et ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt 100 

med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte innen 3 måneder. For at oppløsningen 101 

av pedagogikklista skal realiseres må det være et nytt 2/3 flertall som stemmer for vedtaket. 102 


