VEDTEKTER FOR LEKTORSTUDENTENE
Godkjent av Sentralstyret 30 mai 2018.

§ 1 Navn og tilknytning
Lektorstudentene er Norsk Lektorlags studentorganisasjon, jevnfør Norsk Lektorlags vedtekter
§ 3.7.3.
Lektorstudentene skal drives i henhold til Norsk Lektorlags overordnede vedtekter og retningslinjer.
§ 2 Formål
Lektorstudentene er en frivillig og partipolitisk uavhengig studentorganisasjon som skal arbeide for å
•
•
•
•
•
•

ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser
bedre medlemmenes studievilkår
styrke kvaliteten i utdanningen av lektorer
fremme lektoridentiteten blant studentmedlemmene
ivareta Lektorstudentenes interesser i Norsk Lektorlag
medvirke til utformingen av Norsk Lektorlags utdanningspolitikk

§ 3 Medlemskap
Medlemmer i Lektorstudentene er alle som er studentmedlemmer av Norsk Lektorlag.
Studentmedlemmer er tilknyttet studentlaget der de studerer.
Studentmedlemmer plikter å opplyse sekretariatet om endring av navn, adresse, studiested og
forventet studieslutt. Når man kommer i arbeid etter fullførte studier skal arbeidssted opplyses til
sekretariatet. For å konvertere medlemskapet til ordinært medlemskap i Norsk Lektorlag må
studenten ha fullført studier på masternivå.
For øvrig gjelder de sentrale vedtekters § 2.
§ 4 Organisasjon
§ 4.1 Årsmøtet
Årsmøtet er Lektorstudentens øverste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av
mars måned.
Innkalling skal være sendt representantene senest seks uker før årsmøtet avholdes. Forslag fra
medlemmene om saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest fire uker
før årsmøtet. Den endelige sakslisten sendes ut senest en uke før årsmøtet.
Årsmøterepresentanter med tale- forslags- og stemmerett:
•

Studentstyrets medlemmer

•

Inntil tre representanter fra hvert studentlag. Representantene velges av styret i det enkelte
studentlag, og skal fortrinnsvis være styremedlemmer fra de lokale studentlag.

Hver av representantene har én stemme.
Årsmøtet er vedtaksdyktig når 50 % av de innmeldte representantene er til stede.
Årsmøtets oppgaver:
•
•
•
•
•
•
•

Godkjenne årsrapport
Vedta handlingsplan
Foreslå vedtekter for Lektorstudentene og endringer i disse overfor Sentralstyret i Norsk
Lektorlag
Behandle innkomne saker
velge studentdelegater til Norsk Lektorlags landsmøte de år det arrangeres
velge studentstyre med varamedlemmer
velge valgkomité etter innstilling fra studentstyret

§ 4.2 Studentstyret
Studentstyret velges av årsmøtet og er Lektorstudentenes øverste myndighet mellom årsmøtene.
Studentstyret består av inntil 5 medlemmer: leder, nestleder og 3 styremedlemmer. Leder og
nestleder velges særskilt. I tillegg velges 2 varamedlemmer. Studentstyret er vedtaksdyktig med 3
møtende styremedlemmer, deriblant leder eller nestleder.
Valgbare til studentstyret er medlemmer som er fulltidsstudenter og som ikke samtidig er medlem av
annen fagforening.
Styremedlemmer og varamedlemmer velges for årsmøteperioden.
Studentstyrets oppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Være bindeledd mellom studentmedlemmene og Norsk Lektorlag sentralt
Iverksette årsmøtets og de av Norsk Lektorlags vedtak og bestemmelser som gjelder
Lektorstudentene
Bidra til å etablere og følge opp studentlag ved utdanningsinstitusjoner som tilbyr
lektorutdanning
Etter behov oppnevne komiteer, utvalg og personer for spesielle oppgaver
Være studentmedlemmenes talerør og representere Lektorstudentene i henhold til formålet
Forberede og gjennomføre årsmøte
Etter behov søke Norsk Lektorlag sentralt om midler til aktiviteter, midler som refunderes
etter regning
Sende vedtaksprotokoll fra årsmøtet og godkjent årsrapport til Norsk Lektorlag sentralt

§ 4.3 Valgkomité
Valgkomité velges av årsmøtet. Leder velges særskilt. Den består av tre medlemmer og to
varamedlemmer.
Forslag til påtroppende valgkomité er styrets ansvar.
Forslaget skal sendes studentstyret senest tre uker før årsmøtet.
§ 4.4 Lokale studentlag
Ved landets universiteter og høyskoler kan det opprettes lokale studentlag for studentmedlemmer i

Norsk Lektorlag. Studentlagene benevnes som "Lektorstudentene ved (studiested)" eller
«Lektorstudentane ved (studiested).
Det lokale studentlagets vedtekter skal bygge på vedtatt mal og godkjennes av Norsk Lektorlags
Sentralstyre.
§ 5 Administrasjon
Lektorstudentenes sekretariatsfunksjon skjøttes av Norsk Lektorlags sekretariat.
§ 6 Øvrige bestemmelser
§ 6.1 Forholdet til Norsk Lektorlags vedtekter
Lektorstudentene er underlagt Norsk Lektorlags vedtekter. Lektorstudentene skal påse at deres
vedtekter er i overenstemmelse med NLs vedtekter. Ved uoverensstemmelse mellom NLs og
Lektorstudentenes vedtekter gis NLs vedtekter forrang.
§ 6.2 Vedtektsendringer
Lektorstudentenes vedtekter skal godkjennes av Sentralstyret i Norsk Lektorlag.

