Vedtekter – Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I SØRØST-NORGE
§1.
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (heretter kalt SSN) skal utføre sine oppgaver i tråd med lov og
forskrift om studentsamskipnader. Kunnskapsdepartementet avgjør hvilke utdanningsinstitusjoner
som til enhver tid er pliktige tilknyttet SSN. Per vedtakelse av herværende vedtekter er
Universitetet i Sørøst-Norge og Politihøyskolen i Stavern tilknyttet SSN.
§2.
SSN formål fremgår av § 3 i Lov om studentsamskipnader som fastsetter at formålet for SSN er å ta
seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested.
§3.
Styret i SSN avgjør om det skal inngås samarbeidsavtaler med øvrige utdanningsinstitusjoner. SSN
har per vedtakelse av nåværende vedtekter inngått samarbeidsavtaler med Fagskolen Tinius Olsen
og Folkeuniversitetet Sør.
§4.
SSN har følgende forretningsadresse: Raveien 189b, 3184 Borre.
§5.
Styret i SSN skal ha denne sammensetningen, og valgene eller oppnevnelse av representanter skal
finne sted senest 1 måned før valgperiodens oppstart. Det er studentenes valgorgan som fatter
vedtak om styrets sammensetning og størrelse slik det framgår i § 2 i Forskrift for
Studentsamskipnader.
•

5 representanter velges av Studentorganet ved Universitetet i SørøstNorge. Funksjonstiden er to funksjonsperioder. Det velges minimum 3 vararepresentanter til
prioritert vara liste med funksjonstid på en
funksjonsperiode. Alle representanter bør ikke skiftes ut samtidig

•

2 representanter m/personlige vararepresentanter oppnevnes av Universitetet i SørøstNorge. Funksjonstiden er to funksjonsperioder, og begge representantene bør ikke
skiftes ut samtidig.

•

2 representant m/personlig vararepresentant velges av og blant de ansatte. Funksjonstiden
er to funksjonsperioder. Slutter en av de valgte representanten i bedriften, rykker den
personlige vararepresentanten opp til fast plass. Det gjennomføres deretter et nytt valg av
vararepresentant blant bedriftens ansatte.

Styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge har funksjonsperiode fra 1.juni til 31. mai.
Styremedlemmer kan gjenvelges, men ikke ha en sammenhengende funksjonstid på mer enn 4 år i
hvert verv. Valgte personer fungerer som representanter inntil nye er valgt selv om funksjonstiden
er utløpt. Studentorganet er valgorgan for studentvalgte styremedlemmer. Styrets leder kan velges
av Studentorganet. Hvis Studentorganet ikke har valgt styreleder, gjør styret dette på første
konstituerende styremøte. Styret velger selv nestleder, jf. §2 i forskrift om studentsamskipnader.
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§ 6.
Daglig leder i SSN kan ikke være medlem av styre. Han/hun har tale- og forslagsrett, jf.
lov om studentsamskipnader § 6 femte ledd.
§ 7.
Dersom styret måtte finne det ønskelig eller nødvendig, kan styret oppnevne
representanter eller delstyrer til de enkelte deler av SSN virksomhet.
§ 8.
Styret, eller den styret bemyndiger, ansetter studentsamskipnadens personale.
§ 9.
Daglig leder tegner Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.
§ 10.
Studenter betaler semesteravgift i henhold til de krav som følger av relevante lover og forskrifter.
Vedkommende utdanningsinstitusjon krever inn semesteravgiften i samråd med SSN.
Utdanningsinstitusjonene bestemmer selv innkrevingshyppigheten for semesteravgiften.
§ 11.
Studentsamskipnadens styre holder møter til tider det selv fastsetter og for øvrig etter innkalling av
styrets leder. Lederen skal sammenkalle til møte når minst to av styremedlemmene krever det eller
styreleder/daglig leder krever det. Styret kan ikke gjøre gyldig vedtak uten at mer enn halvparten
er tilstede. Innkalling til styremøte med saksliste og saksdokumenter skal normalt være sendt
styremedlemmene senest en uke for styremøtet.
Styremøter ledes av styreleder eller nestleder dersom styreleder har forfall. Hvis både
styreleder og nestleder har forfall, velger styret en møteleder. Ved stemmelikhet har
styreleder dobbeltstemme. Dersom styreleder har forfall, har møteleder dobbeltstemme.
Bestemmelser i denne paragraf følger av aksjelovens § 6-24 til 6-26 og endres i samsvar med
endringer av aksjeloven.
§ 12.
Styrets oppgaver og ansvar fremgår av Lov om Studentsamskipnader og tilhørende forskrifter.
Styret har videre som oppgave å sørge for at lovbestemte formål oppfylles, og at virksomheten
drives i samsvar med lover, forskrifter og vedtekter.
Styret tilsetter daglig leder. Daglig leder forestår driften av SSN etter de retningslinjer
styret fastsetter, og har ansvaret for den daglige ledelsen og driften av SSN.
§ 13.
Departementet skal føre tilsyn med at SSN utfører sine oppgaver i tråd med lov og forskrift om
studentsamskipnader. Årsrapport om SSN virksomhet sendes hvert år til Studentorganet for
Universitetet i Sørøst-Norge, Riksrevisjonen, Kunnskapsdepartementet og de
utdanningsinstitusjoner som er tilsluttet etter vedtektenes § 1. Årsrapporten skal også gjøres
tilgjengelig for studentene.
§ 14.
Studentsamskipnadens styre velger selskapets revisor. Revisor skal være statsautorisert og valget
skal godkjennes av Kunnskapsdepartementet.
(Vedtatt med virkning fra 28.september 2018)
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