
Endringer av retningslinjer feb. 2022
Utvalget må behandle fire forslag til endringer av retningslinjene til FU. De fire endringene
presenteres her med forskjellige valgmuligheter for hva utvalget kan vedta. Summene er
foreslått enten Defi eller koordinator/sekretær. De er tenkt igjennom, men det vil være mulig
å foreslå endring av dem på selve møtet.

Med unntak av det siste forslaget, handler alle punktene under om endringer hvordan
foreningene får penger. Koordinator og sekretær ønsker å bemerke, i ly av foreslåtte
endringer til hvordan styrene selv får lønn for strev, at foreningslivet på ifi er en frivillig
aktivitet. Motivasjonen for deltakelse bør i våre øyne først og fremst komme fra et ønske om
sosial tilhørighet, og å bedrive meningsfylt arbeid som kommer medstudenter til gode.
Styregoder bør kun være et lite tillegg til dette, og aldri viktigste grunn for at noen skal ønske
å delta i foreningslivet.

Nå som dere har det i bakhodet, her er forslagene:

Forslag om endring av retningslinje om styremiddag

Forslag 1 (ingen endring fra nåværende tekst):
Styremiddag og sosiale goder til styret.

1. For foreninger med høg aktivitet: maks 3500 kr per semester
2. For foreninger med middels aktivitet: maks 2500 kr per semester
3. For foreninger med lav aktivitet støttes ikke styremiddager eller sosiale goder til

styret.

Forslag 2:
“Styremiddag og andre styreaktiviteter støttes med 450 kr per person per semester. For
foreninger med lav aktivitet støttes ikke styremiddager eller sosiale goder til styret.”

Forslag om tillegg av retningslinjer rundt intern-arrangementer
Her er tre forslag til endring. Forslag 2 og 3 er begge utformet i stil etter hver av forslagene til
retningslinjene om Styremiddag. Koordinator ønsker å bemerke at han synes forslag 2 er
spesielt begrensende og ufleksibelt, og at han tror det vil være en dårlig løsning da alle
foreningene har svært forskjellige internløsninger.

Forslag 1:
Ingen endring, altså at fortsetter å ikke stå noe om det.

Forslag 2:
Sosiale midler til arrangementer for interne:

1. For foreninger med moderat antall interne støttes 1000 kr
2. For foreninger med mange interne bør hvert arrangement behandles spesielt.



Forslag 3:
“Arrangementer for interne i foreningen støttes med opp til 150 kr per person per semester.”

Forslag om tillegg av retningslinjer rundt frie midler
Her er fire relativt like forslag. Forslag 1 representerer her ingen endring, bortsett fra at det
nå kommer et punkt i dokumentet om retningslinjene som faktisk referer til frie midler. De
øvrige endringene er for enkelhets skyld markert i gult:

1. Programlinjeforeningene ved Ifi skal få fylt opp til 1000 kr per semester til fri bruk
med noen begrensninger, bestemt i dokumentet “vedtak om frie midler”[link].

2. Programlinjeforeningene ved Ifi skal få fylt opp til 1500 kr per semester til fri bruk
med noen begrensninger, bestemt i dokumentet “vedtak om frie midler”[link].

3. Programlinjeforeningene og aktive foreninger ved Ifi skal få fylt opp til 1000 kr per
semester til fri bruk med noen begrensninger, bestemt i dokumentet “vedtak om frie
midler”[link].

4. Programlinjeforeningene og aktive foreninger ved Ifi skal få fylt opp til 1500 kr per
semester til fri bruk med noen begrensninger, bestemt i dokumentet “vedtak om frie
midler”[link].

Forslag om oppklaring av retningslinjenes tyngde
Dette er et veldig enkelt og lite kontroversielt forslag. Koordinator og sekretær ønsker enkelt
å greit å få med i toppen av dokumentet at retningslinjer ikke er noen lov, og kan brytes ved
behov. Dette er kun en oppklaring, og endrer egentlig ingenting.

Forslag om å legge til følgende setning i toppen av dokumentet:
“Retningslinjene er ikke en lov, og det er mulig å både søke og vedta saker som går i strid
med punktene under, dersom det er spesielle hensyn.“


