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Vedtekter
§ 1 Navn og organisasjon
§1.1 Navnet på linjeforeningen er SAMSIK – Linjeforeningen for studenter i
Samfunnssikkerhet, heretter forkortet til SAMSIK.
§1.2 SAMSIK – Linjeforeningen for studenter i Samfunnssikkerhet er en ideell,
ikke-statlig studentorganisasjon.
§1.3 Organisasjonen er registrert i Brønnøysundregisteret som frivillig organisasjon,
og må følge kravene i registeret.

§ 2 Formålsparagraf
§2.1 SAMSIK er en linjeforening for samfunnsfaglige- og ingeniørstudenter på
masternivå innenfor studieretningen Samfunnssikkerhet ved Universitetet i
Stavanger.
§2.2 Linjeforeningen har som mål å skape og opprettholde et sosialt og faglig
nettverk på tvers av årskullene, og være et bindeledd mellom alle aktive studenter,
forelesere og tidligere studenter med tilknytning til studiet for samfunnssikkerhet.
§2.3 Linjeforeningen skal arbeide for gode relasjoner med næringslivet og legge til
rette for at studentene er opplyst om de mulighetene en har etter studietiden.

§ 3 Vedtekter
§3.1 Vedtekter kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Vedtektsendringer gjøres
gyldig fra det øyeblikket årsmøtet heves.
§3.2 Ønsker om vedtektsendringer må meldes inn senest to uker før årsmøtet.
§3.3 Ved usikkerhet rundt tolkning av vedtektene skal StOr kontaktes for en
uavhengig tolkning.

2

§ 4 Organisasjonsprinsipp
§4.1 SAMSIK skal ha en aktiv rolle i organiseringen av det faglige og sosiale miljøet
for studentene. Linjeforeningens styre har som mål å etterleve dette, og kan
engasjere studenter utenfor styret ved behov.
§4.2 I SAMSIK fattes alle vedtak med flertall blant styremedlemmer på møtene, der
ingenting annet er spesifisert. En sak i SAMSIK er beslutningsverdig når møtet er
lovlig innkalt og minst halvparten av de som opprinnelig har stemmerett er tilstede.
§4.3 Ved stemmelikhet skal saken avgjøres ved omvotering. Ved fortsatt
stemmelikhet skal saken avgjøres med leders dobbeltstemme. Ved stemmelikhet i
personsaker avgjøres saken ved loddtrekning.

§ 5 Medlemskap
§5.1 Alle studenter med studierett og tilknytning til Samfunnssikkerhet ved
Universitetet i Stavanger regnes som medlem i SAMSIK.
§5.2 Medlemskapet opphører automatisk ved fullført studie eller frafall.

§ 6 Valg
§6.1 Alle medlemmer av SAMSIK som definert i §5.1 kan stille til valg ved årsmøte.
§6.2 Om en kandidat til verv er forhindret fra å møte på årsmøtet, kan vedkommende
sende fullmakt med et annet medlem. Fullmakten må godkjennes av styret senest en
dag før årsmøte.
§6.3 Styret skal rekruttere nye kandidater når representanter trekker seg før endt
periode. Styret rekrutterer nye kandidater til verv etter behov. Det kan arrangeres et
ekstraordinært møte for å gjennomføre valget, dersom det ses hensiktsmessig.
§6.4 Ved manglende vervskandidater eller ved tilfelle av kandidater som trekker seg,
har det valgte styret mulighet for å konstituere seg selv.

§ 7 Årsmøte
§7.1 Årsmøtet er det høyeste organet i SAMSIK, og holdes en gang i året.
§7.2 Innkalling til årsmøtet skal skje minst 3 uker før møtet, og innkallingen skal både
sendes via e-post, og kunngjøres på SAMSIK sine nettsider og andre plattformer.
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§7.3 Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje minst 1 uke før møtet, og
innkallingen skal både sendes via e-post, og kunngjøres på SAMSIK sine nettsider
og andre plattformer.
§7.4 Årsmøtet skal behandle årsberetning og regnskap, budsjett, vedtekter, valg av
nytt styre, uttalelser, og eventuelle andre saker. Eventuelle saker som medlemmer vil
ha behandlet av årsmøte må leveres minst én uke før årsmøtet.
§7.5 Årsmøtet regnes som beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
§7.6 Alle medlemmer av SAMSIK som definert i §5.1 er stemmeberettiget ved
årsmøtet, med mindre §6.6 er oppfylt.
§7.7 Om et medlem er forhindret fra å møte på årsmøtet, kan vedkommende sende
fullmakt med et annet stemmeberettiget medlem. Stemmefullmakten må godkjennes
av styret senest tre dager før årsmøtet. Et hvert medlem kan kun ha totalt to
stemmer.
§7.8 Alle voteringer på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall der ingenting annet er
spesifisert. Voteringer foregår skriftlig hvis minst én person krever det.
§7.9 Er det mer enn to forslag som står opp mot hverandre avholdes det påfølgende
voteringer. Voteringer holdes til ett forslag oppnår mer enn 50 % av stemmene. Det
alternativet som får færrest stemmer elimineres i hver runde.
§7.10 Det skal føres protokoll for årsmøte som skal undertegnes av to vitner.
§7.11 Ved valg av styremedlemmene skal valgene foretas i separate omganger.
§7.12 Ved valg av nytt styre, er det satt krav til overlapping mellom det nye og gamle
styret. Dette innebærer innføring av arbeidsoppgaver, videreføring av arbeid, felles
styremøte og enighet om styrets standpunkter.

§ 8 Styret
§8.1 Styret står for den daglige driften av SAMSIK. Styret har et samlet ansvar for
allmøtene og aktiviteten, og er organisasjonens ansikt utad.
§8.2 Styret kan rette skrivefeil og nummereringsfeil i offentlige dokumenter.
§8.3 Leder og økonomiansvarlig har underskriftsrett på vegne av SAMSIK.
§8.4 Styret bør bestå av følgende stillinger: Leder, nestleder, økonomiansvarlig,
bedriftsansvarlig, fagansvarlig, kommunikasjonsansvarlig, arrangementsansvarlig,
sosialansvarlig, fadderansvarlig.
§8.5 Det skal tilstrebes at alle stillingene er utfylte, med et minimumskrav at styrets
sammensetning inneholder en leder, nestleder og økonomiansvarlig.
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§8.6 Dersom et styremedlem velger å trekke seg før endt periode, skal det kalles inn
til ekstraordinært årsmøte for å gjennomføre valg av nye styremedlemmer.
§8.7 Det skal innkalles til styremøter på en jevnlig basis, med minimumskrav to
ganger per semester.
§8.8 Styremedlemmer for sine respektive ansvarsområder kan danne, ved behov og
ønske, en egen arbeidsgruppe bestående av engasjerte studenter og SAMSIK sine
medlemmer.
§8.9 Det bør opprettes en tillitsvalgt på hvert årstrinn som er trygg på at SAMSIK
samarbeider og støtter tillitsvalgt ved eventuelle saker.
§8.10 Alle styremedlemmer har rett på attest etter endt engasjementsperiode som
beskriver deres ansvarsområder og utført arbeid.

§ 9 Bestemmelser om mistillit
§9.1 Mistillitsforslag kan stilles mot enkeltmedlemmer, et styremedlem eller hele
styret.
§9.2 Mistillitsforslag mot et enkelt styremedlem skal fremlegges skriftlig til
SAMSIK-styret med begrunnelse. Ved mistillit mot hele eller deler av styret, skal
forslaget fremlegges skriftlig direkte til StOr.
§9.3 Saker som omhandler mistillit skal alltid behandles i et ekstraordinært møte.
Møtet skal lukkes dersom den det er stilt mistillit mot selv krever det.
§9.4 Personer som rammes av mistillitsforslag kan ikke uttale seg utad på vegne av
SAMSIK.
§9.5 Den/de som rammes av forslag om mistillit, har rett til å uttale seg for
SAMSIK-styret før beslutningen fattes, men skal ikke delta i videre saksbehandling.
§9.6 Ved vedtatt mistillit rekrutterer styret nye kandidater til verv gjennom årsmøte
eller ekstraordinært årsmøte.

§ 10 Oppløsning
§10.1 O
 ppløsning av SAMSIK kan kun vedtas på det ordinære årsmøtet. Forslaget
må være styret i hende senest én måned før årsmøtet.
§10.2 Denne bestemmelsen kan ikke endres. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3
flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Ved oppløsning skal alle
midler tildelt av Velferdstinget i Stavanger, overføres tilbake til Studentsamskipnaden
i Stavanger.
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§10.3 Dersom det finnes hensiktsmessig å slå linjeforeningen sammen med en
annen organisasjon, kan det bestemmes på årsmøtet at linjeforeningens midler
forvaltes deretter.

