
NTLs Studentkonferanse 2013 

Mandat og retningslinjer for NTLs Studentfagutvalg 

Mandat 
Studentfagutvalget skal arbeide for økt rekruttering av studentmedlemmer og motivering av 

studenter til aktiv deltagelse i forbundets arbeid. Studentfagutvalget skal selv gjennomføre 

aktiviteter rettet mot studentmedlemmene i forbundet. Utvalget skal opprette og støtte opp om 

lokale studentgrupper på det enkelte studiested. 

Studentfagutvalget skal følge opp vedtak fattet i NTLs styrende organer og selv ta initiativ til å påvirke 

forbundet i saker som er viktige for studenter.  

Sammensetning 
Utvalget velges av Studentkonferansen blant NTLs studentmedlemmer og skal normalt ha 6-10 

medlemmer. Leder og representant til NTLs Landsstyre velges av Studentkonferansen, for øvrig 

konstituerer utvalget seg selv. Utvalget har mulighet til å supplere seg selv ved behov, dersom man 

er mindre enn 10 medlemmer i utvalget. 

Forbundskontoret utpeker en forbundssekretær som er sekretær for utvalget. 

De fire største universitetene i landet skal være representert i utvalget. Om utvalget mangler 

representasjon fra ett av disse studiestedene har det mulighet til å foreta suppleringsvalg. 

Retningslinjer for arbeidet 
- Det skal avholdes møter i utvalget 3-5 ganger pr. semester. 

- Leder og ansvarlig forbundssekretær er ansvarlig for innkalling til møter, og ansvarlig 

forbundssekretær fører referat fra møtene. 

- Møtested skal rullere slik at minst tre møter i året er utenfor Oslo. 

- Utvalget skal gjennomføre minst en utadrettet aktivitet i tilknytting til hvert møte. 

- Utvalgets medlemmer fra det aktuelle studiestedet er hovedansvarlige for gjennomføring av 

lokale aktiviteter på sitt studiested. 

- Utvalgets arbeid finansieres over NTLs budsjett som fastsettes av Landsstyret 

- Utvalget planlegger og gjennomfører særskilte rekrutteringsaktiviteter. I forbindelse med 

studiestart i august skal utvalget gjennomføre rekrutteringsaktiviteter på større og eventuelt 

utvalgte studiesteder.  

- Utvalget skal arrangere Studentkonferansen årlig. 

- Utvalget skal samarbeide med NTLs Ungdomsutvalg og de to utvalgene skal i fellesskap 

avgrensene sine ansvarsområder der disse overlapper. 

- Utvalget skal etter løpende vurderinger ta initiativ til kurs og konferanser for medlemmer og 

utvalget selv. 

- Utvalgets medlemmer skal bidra aktivt i LOs lokale apparat og delta på relevante kurs- og 

konferanser i regi av LO. 


