Agenda for allmøte på MatNat
Tid: tysdag 29. april kl. 16:15
Stad: Auditorium 1, Realfagbygget
1. Val av møteleiar og referent
2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt
3. Orientering om Realistutvalget og presentasjon av verv som er på valg *
4. Orientering om året som har gått og kort om kva som skjer no og framover
5. Statuttendringar *
6. Valg av fem faste medlem til Realistutvalget
7. Stemme over liste over fagutvalg som har plass i Realistutvalget *
8. Valg av fakultetsrepresentant for MatNat og vara til Studentparlamentet
9. Eventuelt
* sjå detaljar i sakspapir.

3. Om Realistutvalget og verv som er på valg
a) 5 faste medlem i Realistutvalget
b) 1 fakultetsrepresentant for MatNat i Studentparlamentet + 1 vara
RU er sett saman av 5 personar som er valgt på allmøte og 1 representant frå kvart av
fagutvalga som er med i RU. RU møtes nesten ein gong i månaden.
Det er dei fem faste medlemma som har hovudansvaret for å følge opp sakene mellom desse
møtene, ha jamlege møter med fakultetsleiinga og andre.
Etter at dei fem medlemma er valgt på allmøte så vel RU sjølv kven av dei fem som skal vere
leiar. Ytterlegare ansvarsområde fordelar ein seg imellom. I år er ein økonomiansvarleg, og ein
sit i fadderstyret.
Dei som vert valgt startar på vervet etter sommaren. Fram til då får ein opplæring. Naturlegvis
begrensa, sidan det er eksamenstid.
Dei fem verva er honorerte med hhv. 4000 til leiar og 1500 per månad for dei fire andre.
Les meir om RU og kva ein driv med her:
http://ru.uib.no/info/omrealistutvalget/
Fakultetsrepresentant for MatNat i Studentparlamentet
Fakultetsrepresentanten er representant for MatNat i Studentparlamentet og har møterett og vert
innkalla til møta i Realistutvalget. Ansvarsområdet er å hevde MatNat som fakultet på
Studentparlamentet sine møter og arrangement. Vervet gir godt innsyn i korleis universitetet og

fakultetet fungarar, samt at du kan påverke Studentparlamentet sin politikk. Studentparlamentet
har ni møter i året.
Les meir på Studentparlamentet sine nettsider (sp.uib.no).

5. Statuttendringar
Endringane er i hovudsak å få gjeldande praksis med i statuttane, samt gjere dei enklare å lese
ved å setje inn overskrifter og rydde i strukturen.
Nemneverdige endringar:
 Fadderstyret er sett inn som ei undergruppe i RU, og faddersjef har tale og forslagsrett i RU.
 Fakultetsrepresentant for MatNat til Studentparlamentet vert automatisk medlem i RU (dvs.
med møte, tale, forslags og stemmerett).
 Lagt til at representant frå fagutvalg i RU bør vere same person gjennom perioden.
Det er nytta same oppsett som Velferdstinget nytta til sitt møte i mars:
Blå tekst: Blå tekst er endringar som RUF ser på å vere mindre til ingen realitetsendring av dei
eksisterande vedtektene.
Gul tekst: Gul tekst er tillegg eller endring i eksisterande tekst.
Raud tekst: Raud tekst er stryking av eksisterande tekst.

Blå tekst er lita endring

Gul tekst er endring/tillegg

Raud tekst er stryking

Kommentar/forklaring i kursiv
Eksisterande paragraf

Endringsforslag

§1
RU er studentutvalget ved Det Matematisk
Naturvitenskaplige Fakultet. (MatNat). Allmøtet er
studentenes høyeste organ, og Realistutvalget(RU)
er studentenes tillitsvalgte.

§1 Realistutvalget og allmøtet
Realistutvalget(RU) er studentutvalget ved Det
Matematisk Naturvitenskaplige Fakultet. (MatNat).
Allmøtet er studentenes høyeste organ, og
Realistutvalget(RU) er studentenes tillitsvalgte.

§2
RU skal fungere som samlende studentutvalg for
MatNat studenter samt organ for fagutvalgene ved
mat.nat og fronte fagutvalgenes sak mot fakultets
og universitetsledelse. RU skal bidra til god dialog
mellom fagutvalgene og universitetsmiljøet forøvrig
på alle nivå. RU har imidlertid ikke myndighet over
fagutvalgene.

§2 Formål
RU skal fungere som samlende studentutvalg for
MatNatstudenter samt organ for fagutvalgene ved
MatNat og fronte fagutvalgenes sak mot fakultets
og universitetsledelse. RU skal bidra til god dialog
mellom fagutvalgene og universitetsmiljøet forøvrig
på alle nivå. RU har imidlertid ikke myndighet over
fagutvalgene.

§3
RU består av en representant fra hvert fagutvalg
samt opp til fem øvrige faste representanter. De
fem representantene og en liste over hvilke
fagutvalg som har plass i RU velges av allmøte med
simpelt flertall. RU kan mellom allmøter supplere
faste medlemmer dersom de faste plassene ikke er
fyllt opp eller noen trekker seg. RU konstituerer
selv en av de fem faste representantene som leder.
Leder har dobeltstemme ved stemmelikhet innad i
RU. Fagutvalgene velger selv sin representant.

§3 Realistutvalgets sammensetning
RU består av en representant fra hvert fagutvalg
samt opp til fem øvrige faste representanter.
§31 Valgordning
De fem representantene og en liste over hvilke
fagutvalg som har plass i RU velges av allmøte med
simpelt flertall. Fagutvalgene velger selv sin
representant. Flytta opp frå §4 Det skal tilstrebes
at samme person møter som representant gjennom
perioden.
§32 Suppleringsfullmakt
RU kan mellom allmøter supplere faste medlemmer
dersom de faste plassene ikke er fyllt opp eller
noen trekker seg. RU konstituerer selv en av de
fem faste representantene som leder. Leder har
dobeltstemme ved stemmelikhet innad i RU.
Fagutvalgene velger selv sin representant. Flytta til
ny §31
§33 Fakultetsrepresentant for MatNat i
Studentparlamentet
Den valgte blir automatisk medlem i
Realistutvalget.
§34 Andre med tale og forslagsrett
Studentrepresentantene i fakultetsstyret og
faddersjef for MatNat har tale, og forslagsrett i RU
sine møter.

§4
Allmøte avholdes minst en gang i året og kalles inn
minst en uke i forveien. Allmøte skal avholdes
iløpet av en periode på 3 uker før og etter gitt
valgdato for Studentparlamentet. Allmøtet er åpent
for alle studenter ved mat.nat fakultetet, disse
studentene har automatisk tale, forslags, og
stemmerett. Fakultetsadministrasjonen har tale,
og møterett. Utover dette avgjør allmøte med
simpelt flertall hvem som får talerett.

§4 Allmøte
§41 Frekvens og tidspunkt for allmøte
Allmøte avholdes minst en gang i året og kalles inn
minst en uke i forveien. Allmøte skal avholdes
iløpet av en periode på 3 uker før og etter gitt
valgdato for Studentparlamentet.
§42 Tale, forslags og stemmerett
Allmøtet er åpent for alle studenter ved mat.nat
fakultetet, disse studentene har automatisk tale,
forslags, og stemmerett.
Fakultetsadministrasjonen har tale, og møterett.
Utover dette avgjør allmøte med simpelt flertall
hvem som får talerett.
flytta frå tidlegare §8. Ny overskrift. Tekst uendra.

§43 Vedtak på allmøtet
Vedtak på allmøtet skal fattes med vanlig flertall.
Ved stemmelikhet ved valg på allmøtet, skal man
først arrangere omvalg, hvis det etter omvalg er
stemmelikhet, arrangeres loddtrekning.
§5
Studentrepresentantene i fakultetsstyret og
studentparlamentet får automatisk tale og møterett
på RU sine møter.

Foreslår å stryke til fordel for ny paragraf §34
§5
Studentrepresentantene i fakultetsstyret og
studentparlamentet får automatisk tale og møterett
på RU sine møter.

§6
Ekstraordinært allmøte kan forlanges innkalt når:
1. RU krever det
2. Minst 5% av de stemmeberettigede studentene
krever det.
Slike allmøter skal kun behandle de sakene som
står på innkallingen, som skal være utstedt minst
48 timer før allmøtet. Allmøtet ledes av ordfører og
bisitter, utpekt av RU.

§6 Ekstraordinært allmøte
Ekstraordinært allmøte kan forlanges innkalt når:
1. RU krever det
2. Minst 5% av de stemmeberettigede studentene
krever det.
Slike allmøter skal kun behandle de sakene som
står på innkallingen, som skal være utstedt minst
48 timer før allmøtet. Allmøtet ledes av ordfører og
bisitter, utpekt av RU.

§7
Allmøte er siste frist for nominering av kandidater til
valg. Enhver som er registrert ved fakultetet og har
betalt semesteravgift til SiB, har stemmerett og er
valgbar til alle tillitsverv. Det sittende RU fungerer
som valgstyre, eller utpeker valgstyre.

§7 Valg
§71 Frist for nominering
Allmøte er siste frist for nominering av kandidater til
valg.
§72 Valgbarhet
Enhver som er registrert ved fakultetet og har betalt
semesteravgift til SiB, har stemmerett og er valgbar
til alle tillitsverv.
§73 Valgstyre
Det sittende RU fungerer som valgstyre, eller
utpeker valgstyre.

§8
Vedtak på allmøtet skal fattes med vanlig flertall.
Ved stemmelikhet ved valg på allmøtet, skal man
først arrangere omvalg, hvis det etter omvalg er
stemmelikhet, arrangeres loddtrekning.

§43 Vedtak på allmøte
Vedtak på allmøtet skal fattes med vanlig flertall.
Ved stemmelikhet ved valg på allmøtet, skal man
først arrangere omvalg, hvis det etter omvalg er
stemmelikhet, arrangeres loddtrekning.
§8 Underutvalg
RU kan opprette underutvalg, og disse styrer seg
selv. RU har instruksjonsmyndighet overfor alle
underutvalg.

§81 Fadderstyret (FS)
§811 Formål
Fadderstyrets formål er å gi de nye
MatNatstudentene en best mulig introduksjon til
studentlivet ved fakultetet.
§812 Virksomhet
Fadderstyret skal arrangere den årlige fadderuka
ved Det MatematiskNaturvitenskapelige fakultet,
og har ansvar for alle aspekter ved denne.
FS kan nytte kontorplass på RU sitt kontor.
§813 Sammensetning
Fadderstyret skal bestå av faddersjef,
økonomiansvarlig og inntil 13 andre
styremedlemmer.
§814 Valg
Realistutvalget har ansvar for å lyse ut valg til
fadderstyret hver høst, ta imot søknader og velge
fadderstyret.
§9
Mistillitsforslag til RU, ett eller flere av RUs
medlemmer eller personer i andre tillitsverv, skal
fremmes når minst 30 studenter krever dette
skriftlig, og samtidig sender inn skriftlig forslag til
nye tillitspersoner. Mistillitsforslaget leveres RUs
leder, som hvis mulig; innen 3 dager skal innkalle
til allmøte med en ukes varsel.
For at et allmøte skal kunne avsette RU, deler av
RU, eller personer i andre tillitsverv innsatt av
allmøtet, må minst 10% av de stemmeberettigede
studentene ved fakultetet være til stede.
Gyldig beslutning krever 2/3 flertall blant de
fremmøtte. Valg av nytt RU, nye RUmedlemmer,
eller andre tillitspersoner, skal skje på samme
møte.

§9 Mistillit
Mistillitsforslag til RU, ett eller flere av RUs
medlemmer eller personer i andre tillitsverv, skal
fremmes når minst 30 studenter krever dette
skriftlig, og samtidig sender inn skriftlig forslag til
nye tillitspersoner. Mistillitsforslaget leveres RUs
leder, som hvis mulig; innen 3 dager skal innkalle
til allmøte med en ukes varsel.
For at et allmøte skal kunne avsette RU, deler av
RU, eller personer i andre tillitsverv innsatt av
allmøtet, må minst 10% av de stemmeberettigede
studentene ved fakultetet være til stede.
Gyldig beslutning krever 2/3 flertall blant de
fremmøtte. Valg av nytt RU, nye RUmedlemmer,
eller andre tillitspersoner, skal skje på samme
møte.

§10
Allmøtene og RU skal ledes i henhold til disse
statuttene, og vanlig parlamentarisk praksis. I
tvilstilfeller tolkes statuttene og praksis av disse, av
ordfører, bisitter, og leder av RU i fellesskap. Denne
tolkningen er suveren.

§10 Tolkning av statutter
Allmøtene og RU skal ledes i henhold til disse
statuttene, og vanlig parlamentarisk praksis. I
tvilstilfeller tolkes statuttene og praksis av disse, av
ordfører, bisitter, og leder av RU i fellesskap. Denne
tolkningen er suveren.

§11
Endringer av disse statuttene må vedtas med 2/3
flertall av fremmøtte på allmøte.

§11 Statuttendringer
Endringer av disse statuttene må vedtas med 2/3
flertall av fremmøtte på allmøte.

7. Stemme over liste over fagutvalg som har plass i Realistutvalget
Forslag: legge til STIM (dekker master og PhD ved institutt for biologi) og behalde dei som
allereie er med:
 Biologisk fagutvalg (BFU)
 Kjemisk fagutvalg (KFU)
 Fagutvalget ved Institutt for Informatikk (FUii)
 Matematisk fagutvalg (MFU)
 Fagutvalget ved Institutt for Geovitenskap (GFU)
 Geofysisk fagutvalg (GFFU)
 Fagutvalg for Miljø og ressursfag (MIRE)
 Nanos – fagutvalg for nanoteknologi (Nanos)
 Heliks (fagutvalget ved molekylærbiologi)
 Fagutvalget for fysikk og teknologi (FFT)
 Fagutvalg for integrert lektor og adjuktutdanning (FIL)
 Linjeforeningen for fiskehelse og havbruksbiologi (LFFH)
 Gullflaks (Linjeforening for petroleumsteknologi)
 STIM (master og PhDnivå på Institutt for Biologi)

