
 
Kjære venner og kollegaer, 
 
Under sentralstyremøte 3 ble rapporten til gruppen for styring og medvirkning i 
organisasjonen lagt frem. Rapporten skal også debatteres på NSOs landsmøte den 17.-
18. april. På landsmøtet skal det i tillegg behandles eventuelle endringsforslag til 
vedtektene.  
 
For å få et best mulig grunnlag for behandlingen, sender arbeidsutvalget med dette ut en 
høring til alle medlemslagene.          
Høringsfristen er tirsdag 28. januar 2020. Svar sendes skriftlig til nso@student.no  
 
Vi ber spesielt om innspill på følgende spørsmål: 

a. Rapporten skisserer 3 ulike modeller. Hva mener dere vil være eventuelle 

positive og negative sider ved de ulike modellene? 

b. Noe av bakgrunnen for arbeidet med rapporten har vært å finne ut om det kan 

gjøres strukturelle endringer som bidrar til å fremme medlemslagenes 

medvirkning i organisasjonen. I hvilken grad mener dere det er behov for 

strukturelle endringer, og vil noen av de foreslåtte modellene dekkes deres 

behov for inkludering og medvirkning i organisasjonen? 

c. De ulike modellene plasserer ulikt ansvar på ulike ledd i organisasjonen. 

Hvordan mener dere at ansvarsfordelingene i de ulike modellene påvirker 

organisasjonen? Er ansvarsfordelingene hensiktsmessig? 

Ta gjerne med andre tanker og innspill, det setter vi stor pris på. 
 
Høringssvarene legger grunnlag for utarbeidingen av endringsforslag til vedtektene. 
Sentralstyret behandler endringsforslag til vedtektene på sitt møte den 28. februar til 1. 
mars. Hvis sentralstyret ønsker å foreslå endringer til vedtektene på bakgrunn av 
rapporten og høringssvarene deres, skjer det med andre ord på dette møtet. 
 
For øvrig minner vi om at alle med forslagsrett på landsmøtet, samt lederne fra 
medlemslagene, kan levere endringsforslag til NSOs vedtekter innen 6. mars. For mer 
informasjon: https://www.student.no/lm10/lm10-vedtekter/ 
 
Med vennlig hilsen/Best regards 
 
Felipe F. Garcia 
Nestleder/Vice president 
 
M: 98225999 
E: nestleder@student.no 
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