
 

 

  
 
 
 
          Oslo, 4.mai 2010 
 
Til: Studentparlamentet  
Fra: Studentparlamentets Arbeidsutvalg  
 
 
 
ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 04/09 I STUDENTPARLAMENTET  
 
Tid:  onsdag, 19. mai 2010 kl. 17.00 
Sted: Gamle festsal, Det juridiske fakultet 
 
 
Forslag til saksliste: 
SAK SP 043/08 Valg av møteledelse og referent 
SAK SP 044/08 Godkjenning av innkalling 
SAK SP 045/08 Godkjenning av dagsorden 
SAK SP 046/08 Godkjenning av valgprotokoller 
       
SAK  SP 047/08 Valg av tre representanter til Studentparlamentets Arbeidsutvalg (valgsak) 
SAK  SP 048/08 Valg av Studentparlamentsleder blant SPAU    (valgsak) 
SAK  SP 049/08 Valg av Studie- og forskningsansvarlig blant SPAU   (valgsak) 
SAK  SP 050/08 Valg av Internasjonalt ansvarlig blant SPAU    (valgsak) 
SAK  SP 051/08 Valg av to Universitetsstyrerepresentanter    (valgsak) 
SAK  SP 052/08 Valg av fire medlemmer til SFK     (valgsak)  
SAK  SP 053/08 Valg av fire medlemmer til IK      (valgsak) 
SAK  SP 054/08 Valg av tre medlemmer til Kontrollkomiteen    (valgsak) 
SAK  SP 055/08 Valg av fire medlemmer til Landsstyret i Norsk Studentorganisasjon  (valgsak) 
SAK  SP 056/08 Valg av to medlemmer til Universitetsstyrets Studiekomité  (valgsak) 
SAK  SP 057/08 Valg av ett medlem til Universitetsstyrets Forskningskomité  (valgsak) 
SAK  SP 058/08 Valg av ett medlem til Læringsmiljøutvalget (to år)   (valgsak) 
SAK  SP 059/08 Valg av to medlemmer til Den sentrale klagenemnd    (valgsak) 
SAK  SP 060/08 Valg av ett medlem til Det sentrale valgstyret    (valgsak) 
SAK  SP 061/08 Valg av to medlemmer til Skikkethetsnemnda    (valgsak) 
SAK  SP 062/08 Valg av to medlemmer til styret i Den internasjonale  
   sommerskolen        (valgsak) 
SAK  SP 063/08 Valg av ett medlem til styret for Norsk senter for 
    menneskerettigheter        (valgsak) 
SAK  SP 064/08 Valg av to medlemmer til styret for De naturhistoriske museer  (valgsak) 
SAK  SP 065/08 Valg av to medlemmer til styret for De kulturhistoriske museer  (valgsak) 
SAK SP        066/08   Valg av to medlemmer til Biblioteksrådet    (valgsak) 
SAK SP        067/08   Valg av ett medlem til styret for Uniforum og Apollon   (valgsak) 
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SAK  SP 068/08 Valg av to medlemmer til Stipendkomiteen    (valgsak) 
SAK  SP        069/08 Valg av ett medlem til Priskomiteen     (valgsak) 
SAK  SP 070/08 Valg av ett medlem til styret for Seminar i vitenskapsteori   (valgsak)  
SAK  SP 071/08 Valg av en representant til Forum for universitetshistorie  (valgsak) 
SAK  SP 072/08 Valg av en representant til Utvalg for Nord-Sør samarbeid  (valgsak)  
SAK   SP 073/08 Valg av ett medlem til styret for den Weis-Rosenkroneske stiftelse (valgsak) 
SAK  SP 074/08 Valg av to medlemmer til Kvalifikasjonsrammeverket   (valgsak) 
SAK  SP 075/08 Gjennomgang av SPs økonomi    (orienteringssak) 
 
    
    
      Eventuelt    
   
 
 
 
 
 
 
Husk at det er møteplikt til møtene i Studentparlamentet. Dersom noen ikke kan møte, må man selv kontakte 
sin vararepresentant og varsle Studentparlamentet. Ring Natasa på tlf. 22 85 70 44 eller send e-post til 
natasa.duric(a)studorg.uio.no. Vel møtt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mari Helén Varøy Mari Olsen Mamre 
Leder Nestleder og Universitetsstyrerepresentant 
 

mailto:natasa.duric@studorg.uio.no�


 1 av 11  

1.0 Studentparlamentet  

1.1 Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget (AU) består av 5 personer som sitter på heltid: 
 

• Studentparlamentsleder 
• Studie- og forskningsansvarlig 
• Internasjonalt ansvarlig 
• To representanter i Universitetsstyret (en mann og en kvinne) 

 
Blant de fire siste konstitueres internt en nestleder. Likestillingsansvarlig velges blant 
AU.  
 
Studentparlamentet velger tre medlemmer til AU, deretter leder, studie- og 
forskningsansvarlig og internasjonalt ansvarlig hver for seg blant de tre som er valgt. 
Deretter velges de to universitetsstyremedlemmene i eget valg.  
 
Arbeidsutvalget er Studentparlamentets utøvende organ og de som tar seg av 
daglige gjøremål. Dette vil si at det kun er AU-medlemmene som kan representere 
Studentparlamentets syn utad i media og i form av lobbyvirksomhet. Lederen er 
Studentparlamentets ansikt utad, og fungerer også som lokallagsleder i Norsk 
Studentorganisasjon (NSO). AU har møter ca. 1 gang i uken der større og mindre 
saker tas opp. AU innstiller overfor Studentparlamentet til vedtak i saker som er 
behandlet i Studentparlamentets komiteer og har avgjørelsesmyndighet i saker som 
er delegert til dem av Studentparlamentet. 
 
AU er sammensatt etter formannskapsmodellen. Dette betyr at flere av de ulike 
fraksjonene i Studentparlamentet skal være representert, i stedet for den fraksjonen 
(eller gruppen av fraksjoner) som har flest stemmer i Studentparlamentet. Alle 5 
plassene står på valg hvert år. AU-medlemmene trenger ikke være valgt inn i 
Studentparlamentet, og har plassfratredelse hvis de er det. For å være valgbar til AU 
må man være registrert student våren 2009 eller registrert i permisjon. 
 

1.2 Fagkomiteene 

Studie- og forskningskomiteen (SFK) og Internasjonal komité (IK) 
SFK består av 9 medlemmer, hvor av 4 faste medlemmer, Universitetsstyre-
representantene og studentrepresentantene fra Universitetets Studiekomité, hvor 
Studié – og forskningsansvarlig allerede sitter i kraft av sitt verv (komitéleder). IK 
består av 5 medlemmer, hvor av 4 faste medlemmer og Internasjonalt ansvarlig 
(komitéleder). 
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Komiteene er satt sammen politisk og representerer Studentparlamentets 
fraksjonspolitiske sammensetning. Formelt skal komiteene holde møter hvis 
komiteleder eller minst tre av komiteens medlemmer krever det, men normalt settes 
det opp en møteplan i begynnelsen av hvert semester. Det har tidligere vært 
tradisjon at komiteene har ulike saksordførere på de forskjellige sakene, slik at 
komiteene jobber mer effektivt mellom komitémøtene. I perioder kan det bli møter så 
ofte som 3-4 ganger i måneden. Det er anledning til å velge sin egen nestleder og 
sekretær i komiteen, men det viktigste er at komiteene finner sin egen møtestil. 
Referat fra komitémøtene skal leveres Studentparlamentet, og inngår da som 
orienteringer. 
 
SFK og IK får gjennom Arbeidsprogrammet i oppdrag å utrede diverse saker 
gjennom året, for deretter å legge sakene frem for behandling i Studentparlamentet. 
Antallet saker som SFK og IK skal produsere avhenger av sakenes omfang. 
Komiteene står også selv fritt til å ta opp saker som de selv ønsker.  
 
Alle plassene i komiteene står på valg hvert år, og man må være 
Studentparlamentsmedlem eller vara for å være valgbar. 
 

1.3 Kontrollkomiteen (KK) 

KK består av 3 representanter valgt fra Studentparlamentet. De går gjennom AUs 
disposisjoner og beslutninger, og kontrollerer at disse er innenfor retningslinjer og 
vedtak fattet i Studentparlamentet. Videre kontrollerer de Studentparlamentets 
økonomiske disposisjoner og kontrollerer om disse er i tråd med vedtatt budsjett. 
Komiteen innstiller overfor Studentparlamentet i disse sakene. 
 
KK uttaler seg og om fortolkninger av reglement, og innstiller på endringsforslag til 
eksisterende reglementer/forskrifter. 
 
KKs leder honoreres flatt 1 500 kr i semesteret for det arbeidet han/hun gjør utenom 
Studentparlamentsmøtene. KKs leder må kunne svare på spørsmål utenom 
Studentparlamentsmøtene. Ingen av kandidatene til KK trenger å være 
Studentparlamentsmedlemmer, men de som velges har plassfratredelse det året de 
sitter der. 
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2.0 Norsk Studentorganisasjon 
 
Landsstyret: 4 representanter (leder sitter i kraft av sitt verv som representant nummer 5) 

Antall møter i året: 5-6 (helgesamlinger) 
Landstyret velges ut i fra Samskipnadene, for Studentparlamentet sin del betyr dette SiO. 
SiO har 6 plasser i Landsstyret til NSO og trolig vil Studentparlamentet få 5 av disse. 
 
Norsk Studentorganisasjon (NSO) er studentenes fremste interesseorganisasjon i 
forhold til Storting, regjering og departementer. NSO er godt representert i ulike 
nasjonale og internasjonale råd, styrer og utvalg. NSO har generelt et større fokus på 
god kontakt og gjennomslagskraft i nasjonale media. 
 
Studentparlamentet er NSOs største lokallag. De andre lokallagene er 
studentorganene ved de andre institusjonene som er med i NSO, til sammen 43. 
 
Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte og Landsstyre. 
 
Landsmøte er øverste organ for NSO, og avholdes i mars eller april hvert år. På 
Landsmøte velges et politisk program for kommende år, samt 6 personer som skal 
sitte på heltid i NSOs Arbeidsutvalg. Møtet varer i 3 dager, og medlemslagene har ett 
delegat per 1 000 studenter. De siste årene har dette for Oslos del vært omkring 30 
delegater. Disse velges av Studentparlamentet på et møte rett over jul. 
 
Landsstyre er proporsjonalt sammensatt etter lokallagenes størrelse, og møtes 5 
ganger i året for å ta avgjørelser om større politiske saker. Studentparlamentet har 
fem representanter i Landsstyret, hvorav leder sitter ex officio (i kraft av sitt verv). 
De fire andre velges av Studentparlamentet på konstituerende møte i mai/juni. 
 

3.0 Velferdstinget 
Velferdstinget (VT) i Oslo er en interesseorganisasjon for ca. 40 000 studenter fra 
Universitetet i Oslo, Norges veterinærhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i 
Oslo, Det teologiske menighetsfakultet, Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i 
Oslo, Norges idrettshøgskole og BI. Det er disse institusjonene som er tilknyttet 
Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). VT jobber i hovedsak for å bedre studentenes 
velferdstilbud i studietiden lokalt og nasjonalt. 
 
VT velger studenter til Samskipnadens hovedstyre, samt legger de politiske 
rammene for hva Samskipnaden skal fokusere på og prioritere i sitt tilbud til 
studentene. VT fastsetter i dette arbeidet summen for semesteravgiften og hva den 
skal gå til. 
 

http://www.sio.no/�
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Universitetet i Oslo er klart største institusjon i dette samarbeidet, med ca. 28 av ca. 
40 representanter (tallet avhenger av studentantall). Disse velges på 
Studentparlamentets siste møte i 2010 og sitter i kalenderåret fra januar til desember. 
 

4.0 Universitetet i Oslo 
Studenter skal være representert ved alle bestemmende råd, komiteer og utvalg ved 
Universitetet i Oslo (UiO). Studentparlamentet oppnevner de studentrepresentantene 
som skal representere studentene ved UiO i sentrale verv, som for eksempel de råd 
og komiteer som er direkte underlagt Universitetsstyret.  
 
Studentparlamentets medlemmer kan i løpet av valgåret fremme mistillit til de 
representanter Studentparlamentet har i ulike verv – også ved UiO. Medlemmene i 
Universitetsstyret er her i en særstilling, da man etter lov ikke kan avsette disse 
medlemmene. 
 
De fleste vervene har funksjonstid 01.07 – 30.06, dvs. de følger studieåret, og de fleste 
er ikke honorert. Det er forventet at studentrepresentantene i ulike 
råd/utvalg/komiteer leverer orientering om sitt arbeid to ganger i året (januar og siste 
møte i vårhalvåret). 
 
Første del av denne listen dreier seg om verv ved UiO som har med rene 
universitetssaker å gjøre. Neste del dreier seg om verv som har med internasjonale 
forhold ved UiO å gjøre. 
 

4.1 Vervene ved UiO – universitetssaker 

UNIVERSITETSSTYRET 
 

2 studentrepresentanter (en av hvert kjønn) 
Antall møter i året (ca): 10 
Sitter heltid i SP/AU 

 
Universitetsstyret er Universitetets øverste organ. Det har ansvar for at den faglige 
virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i 
overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, samt de rammer 
og mål som gis av overordnet myndighet. Styret skal trekke opp strategien for 
institusjonens utdannings-, forsknings-, og formidlingsvirksomhet, samt sikre at 
denne følges opp. 
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Styret har og ansvar for institusjonenes økonomiske ressurser og eiendom, samt at 
den interne organiseringen av institusjonens virksomhet er hensiktsmessig og 
kostnadseffektiv. 
 
Universitetsstyret har 11 medlemmer, hvorav rektor er styrets leder. For øvrig sitter 
det to (valgte) representanter for de vitenskapelig ansatte, en (valgt) representant for 
de teknisk/vitenskapelig ansatte, en (valgt) representant for de midlertidig ansatte 
(stipendiater), to (valgte) representanter for studentene, og fire eksterne (oppnevnt 
av departementet). Universitetsdirektøren (og hennes administrasjon) er styrets 
sekretær, uten stemmerett. Styret skiftes i sin helhet ut hvert fjerde år, siste gang i 
2009. 
 
De to studentrepresentantene velges av Studentparlamentet hvert år (på 
konstituerende møte) for 1 år av gangen, og sitter da samtidig i SP/AU. Det skal være 
en fra hvert kjønn i henhold til universitetets regler. En av studentene sitter i 
Universitetsstyrets tilsettingsutvalg. 
 
 
UNIVERSITETETS STUDIEKOMITÉ 
 

2 studentrepresentanter 
Antall møter i året (ca): 8 

 
Studiekomiteen skal være et rådgivende organ for 
universitetsstyret/universitetsledelsen i spørsmål som gjelder universitetets studie- 
og utdanningstilbud, herunder sammensetningen av universitetets studie- og 
utdanningstilbud, universitetets system for kvalitetssikring, tiltak som fremmer 
internasjonalisering og andre aktuelle utdanningspolitiske spørsmål. 
 
Studiekomiteen ledes av viserektor for utdanning, og består av 
dekaner/studiedekaner fra alle fakultetene og tre studenter. Studie- og 
forskningsansvarlig i SP/AU har en av disse plassene i kraft av sitt verv. 
 
 
UNIVERSITETSSTYRETS FORSKINGSKOMITÉ 
 

1 studentrepresentant 
Antall møter i året (ca): 8 

 
Forskningskomiteen skal være et rådgivende organ for 
universitetsstyret/universitetsledelsens forskningspolitikk, herunder kvalitetssikring 
av forskerutdanningen. Dette innebærer å ivareta et utstrakt samarbeid med 
fakultetene i forskningspolitiske spørsmål og gi 
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universitetsstyret/universitetsledelsen råd om tiltak som kan fremme 
internasjonalisering innenfor forskning. 
 
Forskningskomiteen ledes av prorektor for forskning, og består av 
dekaner/forskningsdekaner fra alle fakultetene, representanter fra andre enheter og 
en student. Om denne studenten ikke sitter i SP/AU forventes det at han/hun skriver 
jevnlige orienteringer til Studentparlamentet. Det kan være en fordel at Studie- og 
forskningsansvarlig velges som vara – ettersom han/hun uansett forventes å møte 
som observatør. 
 
 
LÆRINGSMILJØUTVALGET 
 

1 studentrepresentant for to år 
Antall møter i året (ca): 6 

 
Læringsmiljøutvalget skal være rådgivende organ for 
universitetsstyret/universitetsledelsen i spørsmål som gjelder studentenes fysiske og 
psykososiale læringsmiljø. Læringsmiljø forstås som aktivitet tilknyttet de områder 
som UiO disponerer og områder hvor det skjer undervisningsaktiviteter i regi av 
UiO, dvs. alt som ikke er direkte faglig. 
 
Læringsmiljøutvalget skal i sitt arbeid ha kontakt med studentorganene sentralt og 
på fakultetsnivå om spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, aktivt 
innhente informasjon fra miljøene ved å gjøre seg kjent med aktuelle 
studentevalueringer og lignende, ha et særlig ansvar for oppfølging av 
handlingsplan for studenter med funksjonshemming, aktivt holde 
universitetsledelsen orientert om områder med særlig behov for tiltak for bedre 
læringsmiljø, og bidra til å styrke det studentsosiale miljø ved studieprogrammene. 
 
Læringsmiljøutvalget består av fire representanter fra institusjonen (Universitetet) og 
fire representanter fra studentene. Ledervervet går på omgang mellom de to 
gruppene hvert annet år. Studentparlamentet velger hvert år to studenter som sitter i 
to år, hvor av den ene plassen går automatisk til ett av AU-medlemmene. I perioden 
2010 – 2011 vil universitetet ha ledervervet.  
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BIBLIOTEKSRÅDET 
 

2 studentrepresentanter 
Antall møter i året (ca): 8 

 
Biblioteksrådet er styrende organ for Universitetsbiblioteket, med underliggende 
avdelinger på fakultetene. Rådet består av representanter fra ulike fakulteter, samt to 
studenter. 
 
 
STYRET FOR UNIFORUM OG APOLLON 
 

1 studentrepresentant 
Antall møter i året (ca): 3-4 

 
Styret for Uniforum er Universitetets styre for universitetetsavisene Uniforum og 
Apollon. Uniforum ble skilt ut i 2009 som en egen selvstyrt enhet, og har da opprettet 
et styre hvor det er en studentrepresentant.  
 
 
DEN SENTRALE KLAGENEMNDA 
 

2 studentrepresentanter 
Antall møter i året (ca): 4 

 
Studenter har rett til å klage hvis de mener de er urettferdig behandlet. Den sentrale 
klagenemnda er siste klageinstans ved UiO. Før man kommer så langt må man klage 
til institutt og fakultet før studenten kan oversende sin klage til klagenemnda. Den 
som blir valgt må ha god kjennskap til reglene til universitetet, særlig de regler som 
ofte brukes i forbindelse med fusk, dårlig karakter, utestengning, opptak osv. 
 
 
DET SENTRALE VALGSTYRET 
 

1 studentrepresentant 
Antall møter i året (ca): 2 

 
Valgstyret er øverste organ for klagesaker ved valg på UiO, og innstiller på 
godkjenning til aktuelt organ. 
 
Valgstyret består av fire personer, en vitenskapelig ansatt, en teknisk/administrativt 
ansatt, en midlertidig ansatt (stipendiat) og en student. Den som blir valgt bør ha god 
kjennskap til UiOs valgreglement. Studentparlamentet innstiller til Universitetsstyret 
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på dette vervet, som igjen oppnevner til styret. Det sentrale valgstyret har 
funksjonstid 01.08 – 31.07. 
 
 
SKIKKETHETSNEMNDA  
 

2 studentrepresentanter 
Antall møter i året (ca): 4 

 
Skikkethetsnemnda ble opprettet i 2007, og skal vurdere saker der studenter blir 
ansett ikke skikket til å inneha en jobb de utdanner seg for etter studiet. Det er 
utarbeidet en forskrift fra departementet som fastsetter hvilke studier som krever 
skikkethetserklæring, dette er i hovedsak helse- og sosialfagsutdanninger og 
pedagogiske studier rettet mot barn. Det er en fordel om studentene i 
Skikkethetsnemnda har bakgrunn fra de studieretningene som dekkes av forskriften. 
 
 
STIPENDKOMITEEN 
 

2 studentrepresentanter 
Antall møter i året (ca): 1-3 

 
UiO sitter som forvalter av en rekke stipender, for eksempel Jahre-fondet og Tullin-
fondet. Komiteen behandler søknader som kommer inn til de forskjellige stipendene, 
og innstiller på tildeling overfor Universitetsstyret. 
 
 
PRISKOMITEEN 
 

1 studentrepresentant 
Antall møter i året (ca): 2 

 
Komiteen deler ut priser som er nedsatt av UiO, og innstiller til Universitetsstyret der 
det kreves at avgjørelsen tas i Universitetsstyret. 
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KVALIFIKASJONSRAMMEVERKET 
 
 2 studentrepresentanter  
 Antall møter i året (ca): -- 
 
UiO ved Studieavdelingen har satt ned en prosjektgruppe som skal se på 
kvalifikasjonsrammeverket til UiO. Arbeidet skal pågå helt frem til år 2012, men vi følger 
vanlig oppnevningsperiode for Studentparlamentet, som er fra 1. juli til 30. juni. 
Prosjektgruppen vil bli bredt sammensatt og det vil være representanter fra fakulteter, 
studieavdelingen og rektoratet. Gruppen skal bistå enheter i innføringen av 
kvalifikasjonsrammeverket – rammeverket for utformingen av emner og vurderinger for 
alle høyere utdanningsinstitusjoner ved UiO. 
 
 
STYRET FOR SEMINARET I VITENSKAPSTEORI 
 

1 studentrepresentant 
Antall møter i året (ca): 3 

 
Området for virksomheten omfatter alle former for vitenskapelig studier av 
vitenskap, samt vitenskapsfilosofi og organiserer seminarer knyttet til fagfeltene. 
Styret er tilknyttet Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, og 
arrangerer seminarer innenfor temaet vitenskapsteori 1-2 ganger i året.  
 
 
STYRET FOR FORUM FOR UNIVERSITETSHISTORIE 
 

1 studentrepresentant 
Antall møter i året (ca): 3-4 

 
Styret administrerer universitetets historieprosjekt, herunder publikasjoner knyttet til 
200-årsjubileet i 2011. 
 
 
STYRET FOR NORSK SENTER FOR MENNESKERETTIGHETER 
 

1 studentrepresentant 
Antall møter i året (ca): 6-8 

 
Styret har ansvar for driften ved senteret, som er knyttet opp mot juridisk fakultet. 
Det velges en styrerepresentant blant studentene på senteret og en av 
Studentparlamentet. Det bør være en jusstudent som velges til dette styret. 
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STYRET FOR DEN WEIS-ROSENKRONESKE STIFTELSE 
 

1 studentrepresentant 
Antall møter i året (ca): 2 

 
UiO eier Baroniet i Rosendal. Stiftelsen har ansvar for driften. Det er vanlig at 
kandidater til dette vervet lanserer seg selv på konstituerende møte, her forhandles 
det ikke. Tradisjonelt har det vært et ”pampeverv” for studentpolitikere som 
tidligere har hatt andre verv. Den som stiller til styret må holde en brennende 
valgtale.  
 
 
STYRET FOR DE NATURHISTORISKE MUSEER 
 

2 studentrepresentanter 
 
Styret administrerer de naturhistoriske museene knyttet til UiO. Vervet er honorert, 
og det skal velges en av hvert kjønn til dette styret. 
 
 
STYRET FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER 
 

2 studentrepresentanter 
 
Styret administrerer de kulturhistoriske museene knyttet til UiO. Det skal velges en 
av hvert kjønn til dette styret. 

 

4.2 Vervene ved UiO – internasjonale saker 

UTVALGET FOR NORD-SØR SAMARBEID 
 

1 studentrepresentant 
Antall møter i året (ca): 3 

 
Utvalget koordinerer UiOs samarbeid med universiteter i utviklingsland og innstiller 
på søknader om økonomisk støtte fra Nasjonalt Utvalg for Utviklingslandsrelatert 
forskning (NUFU). Utvalgets administrasjon er Senter for Utvikling og Miljø (SUM).  
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STYRET I DEN INTERNASJONALE SOMMERSKOLEN 
 

2 studentrepresentanter 
Antall møter i året (ca): 3 

 
Den internasjonale sommerskolen (ISS) arrangeres hvert år fra slutten av juni til 
begynnelsen av august, og har over 500 studenter fra hele verden. Styret er det 
øverste organet for ISS. 
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