
Vedtekter for UNIKUM 
Vedtatt 12. oktober 1988, sist revidert 2019 

 

Formål og medlemmer 
UNIKUM er student- og stipendatforeningen ved Institutt for teknologisystemer (ITS) ved universitetet i 

Oslo (UiO) og skal arbeide med saker som angår studentene ved ITS, samtidig som de skal søke å fremme 
studie- og arbeidsvilkårene både faglig og sosialt. 

UNIKUM er sammensatt av studenter som naturlig hører inn under det tidligere Universitetssenteret på 
Kjeller (UNIK), nå ITS, og UNIKUMs styre velges fra disse studentene. 

 

Valg av styre for UNIKUM 
  

§ 1 Styret skal bestå av leder og 3 styremedlemmer. 
 
Lederen og 1 styremedlem velges på valgallmøte som avholdes i begynnelsen av høstsemesteret. 
Lederen bør være en student som er opptatt til master i et av ITS’ masterprogrammer. 
 
2 styremedlemmer velges på valgallmøte som avholdes i begynnelse av vårsemesteret. På dette 
allmøtet velges også en revisor. 

 
§ 2 Alle valg nevnt under § 1 er bindende for en tid på ett år, med mindre annet er spesifisert. 

 
§ 3 Ingen kan velges til styreverv uten å være tilstede på valgallmøte, med mindre vedkommende har 

sagt seg uttrykkelig villig til det. 
 

§ 4 UNIKUMs leder er også studentrepresentant i ITSs styre. Vararepresentant til ITS’s styre 
oppnevnes av UNIKUM. 

 

Retningslinjer for UNIKUM 
 

§ 5 UNIKUM skal arrangere møter, allmøter og fester i samsvar med formålet til UNIKUM og i den 
grad behovet tilsier dette. 
 

§ 6 UNIKUM skal hvert semester arrangere minst ett allmøte. 
 

§ 7 UNIKUM skal arrangere valgallmøter, allmøter vedrørende viktige saker og i situasjoner der 
UNIKUM finner det nødvendig. UNIKUM skal arrangere allmøte dersom dette kreves av minst 
20% av de stemmeberettigede.  
 



§ 8 UNIKUM plikter å føre regnskap. Regnskapsåret strekker seg fra 1. januar til 31. desember. 
Revidert regnskap for foregående regnskapsår fremlegges på valgallmøte i vårsemesteret. 
 

§ 9 UNIKUM er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved alminnelig flertall. 
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
 

§ 10 Ekstraordinært foreningsmøte kan innkalles av 1 styremedlem. 
 

§ 11 Helt og delvis fritak fra tillitsverv i styret innen valgperioden kan bare innrømmes hvis 
styremedlemmet forlater ITS, eller hvis sterke personlige grunner foreligger. 

 

Retningslinjer for allmøtet 
 

§ 12 Ordinært allmøte skal innkalles med minst 1 ukes varsel. Valgallmøte skal innkalles med minst 2 
ukers varsel. 
 

§ 13 Hvis en eller flere av de stemmeberettigede ønsker å få behandlet en sak som ikke står på 
dagsorden, må forslag om dette leveres skriftlig til UNIKUMstyret minst 48 timer før allmøtet. 
UNIKUMstyret offentliggjør da dette tillegget til dagsorden minst 24 timer før allmøtet. 
 

§ 14 Allmøtet skal hvert år velge studentrepresentanter til fast og midlertidige utvalg ved ITS. 
 

§ 15 Alle studenter, ansatte og andre tilknyttet ITS har talerett på allmøtet. Allmøtet kan med simpelt 
flertall vedta at andre enn de ovennevnte har talerett på allmøtet. 
 

§ 16 Alle registrerte studenter med arbeidsplass ved ITS har stemmerett på allmøtet. Alle som har 
stemmerett er også valgbare til UNIKUMstyret og som studentrepresentanter til utvalg nevnt i § 
14. 
 

§ 17 Vedtak fattes med simpelt flertall hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet 
anses forslaget som forkastet. Valg avgjøres også med simpelt flertall. Valgene skjer skriftlig hvis 
noen krever det. 
 

§ 18 Allmøtet er beslutningsdyktig når 20% av studentene i UNIKUM er fremmøtt. 
 

§ 19 Referat fra allmøtet skal bekjentgjøres innen en uke. 

 

Vedtektsendring 
 

§ 20 Endringer i disse vedtektene kan bare skje på allmøte, og krever 2/3 flertall blant de frammøtte. 
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