Endringer i vedtekt og retningslinjer
april 2022
Etter å ha snakket med flere av dere, virker det som at det er konsensus for å åpne for å
bruke mer penger i FU. Vi har i dag mye penger på konto og vi i styret ser liten grunn til å
fortsette å spare i samme omfang som tidligere. Derfor har vi kommet med noen forslag til
endringer i retningslinjene. Fellestrekk for disse endringene er at beløpene er økt og vi åpner
for at foreninger kan bruke mer penger på arrangementer. Hensikten med dette er at
aktivitetsnivået til foreningene kan økes og man kan arrangere mer “attraktive”
arrangementer.
Beløpene vi har satt er forslag. Vi ønsker at hver forening skal tenke igjennom de ulike
beløpene og tar gjerne imot forslag til endringer i forslagene under på FU-møte.
Kom gjerne også med forbedringsforslag til oss i styret om dere har tanker om hvordan
FU-burde være, kan bli mer effektivt eller gjøre det enklere for foreningene å forholde seg til
FU.

Forslag om endringer av vedtekt om søknader.
§11.c)
I dag er det ikke noe krav om at søknader må følge retningslinjene. Derfor bør vedtekten
oppdateres til å følge den nåværende praksisen med at retningslinjene ikke er en lov, men
en rettesnor.
Gjeldende vedtekt:
“Alle søknader må følge Fordelingsutvalgets retningslinjer for søknader om
støtte.”
Endringsforslag:
“Søkerforeningen skal ha lest igjennom Fordelingsutvalgets retningslinjer for
søknader. Dersom søknaden følger retningslinjene vil den vanligvis
godkjennes.”

Forslag om endringer av retningslinje om generalforsamling.
Generalforsamlingene er essensielt for å få friskt blod inn i foreningslivet. Vi synes derfor at
det bør være greit å friste med mat eller andre godsaker på en generalforsamling, og ikke
begrense pengebruken til 300 kroner. Dette er det også flere foreninger som har gjort
allerede.

Gjeldende retningslinje:
“Maksimalt 300 kr til å gjennomføre generalforsamling.”

Endringsforslag:
Fjerne makstak for gjennomføring av generalforsamling. Kan søke om støtte,
slik som til andre arrangementer. Dette åpner for at man kan ha mat eller
kjøpe inn noen kaker.

Forslag om endringer av retningslinje om mat på
arrangementer.
Den gjeldende retningslinjen er laget for støtte til pizza på få arrangementer i løpet av et
semester. Ved å øke beløpet fra 90 til 150 kroner åpner vi for at man kan bestille blant annet
sushi. 150 kroner var også det grensen var under korona nedstengingen, da man kunne ha
foodora gavekort istedenfor pizza. Vi ønsker å understreke at dette er et maksbeløp og at
man ikke bør søke om 150 kroner hver gang, da må vi vurdere om vi bør nedjustere beløpet
igjen. I tillegg har ikke regelen om “maksimalt ett arrangement med mat per semester” blitt
overholdt på lenge. Derfor er det på tide å oppdatere dette.
Gjeldende retningslinje:
“Maksimalt ett arrangement med pizza/mat per forening per semester.
1.
Maksimalt 90 kroner per person for mat til et arrangement.
2.
Her gjøres det unntak for arrangementer av en slik størrelse og
varighet at det er naturlig å servere mat for å gjennomføre
arrangementet. 90-kronersregelen gjelder fortsatt på slike
arrangement.”
Endringsforslag:
“Maksimalt 150 kroner per person for mat til et arrangement. Støtte til mat
skal hovedsakelig gå til arrangementer med en slik størrelse og varighet at
det er naturlig å spise. Det forventes at man ikke maksimerer beløpet hver
gang man skal ha mat på et arrangement.”

Forslag om endring av retningslinje om overnatting
Oppjustert for inflasjon + litt til. Virker som at pris for leie pleier å være mellom 200 - 300
kroner. Vi synes det er fornuftig at man fortsatt betaler en andel selv også.
Gjeldende retningslinje:
“Maksimalt 150 kroner per person per natt til arrangementer med overnatting,
og lignende. For etablerte foreninger kan det gjøres unntak for turer av stort
omfang og som dekker store deler av studentmassen. Støtten må da ikke
overstige 50 % av kostnadene til arrangementet.”
Endringsforslag:
“Maksimalt 250 kroner per person per natt til arrangementer med overnatting,
og lignende. For etablerte foreninger kan det gjøres unntak for turer av stort
omfang og som dekker store deler av studentmassen. Støtten må da ikke
overstige 50 % av kostnadene til arrangementet.”

