Vedtekter for Velferdsfondet
Vedtatt av Studentparlamentet i Høgskolen i Innlandet 15.11.18

§ 1 Formål
Velferdsfondet har til formål å forvalte økonomisk støtte som Høgskolen i Innlandet og
Studentsamskipnaden i Innlandet har gitt til studentvelferdsmessige aktivitet med formål om å skape
gode studentmiljøer, på de ulike studiestedene ved Høgskolen i Innlandet.
Spesielt ønskes det å legge til rette for aktivitet for å fremme sosiale nettverk på tvers av
studieretninger og klasser for å skape trivsel og å forebygge psykisk helse og ensomhet i
studentmassen gjennom lavterskel kultur og sportsaktiviteter.
§ 2 Organisasjonsform og tilknytting
Velferdsfondets midler forvaltes fysisk av Studentsamskipnaden i Innlandet, men disponeres av
Studentorganisasjonen i Innlandet.
§ 3 Velferdsfondets oppdeling
Velferdsfondet deles inn i tre ulike fond: Driftsfondet, Aktivitetsfondet og Ressursfondet.
Driftsfondet skal dekke alle kostnader som søker har for å kunne opprettholde daglig drift, slik som
husleie, strøm, kommunale avgifter med mer.
Aktivitetsfondet skal støtte planlagt aktivitet i studentaktivitetsgruppene som er organisert i de ulike
studentsamfunnene, og hvor søknader behandles i desember og senest medio januar hver år.
Ressursfondet er søkbare midler til spontan aktivitet og utvikling av studentenes samfunn og miljø på
studiestedet.
Av de totale midlene skal det først fordeles ut midler til søkere av driftsfondet. De resterende
midlene skal benyttes til søknader til Aktivitetsfondet og Ressursfondet, hvorav minimum 10 % av
midlene totalt i Velferdsfondet skal settes av til Ressursfondet.
§ 4 Parlamentet i Studentorganisasjonen i Innlandet
Parlamentet i Studentorganisasjonen i Innlandet utarbeider rammeverket for arbeidet som gjøres i
forbindelse med Velferdsfondet gjennom å behandle og vedta Velferdsfondets vedtekter.
§ 5 Parlamentets oppgaver og plikter
Parlamentet skal kun utnevne representanter til Fordelingsutvalget, behandle regnskap og revidere
vedtektene for Velferdsfondet.
§ 6 Fordelingsutvalget
Fordelingsutvalget består av en representant fra hvert studiested samt Velferd- og
læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Arbeidsutvalget i StInn. Av disse medlemmene har alle tale- og
forslagsrett, men kun representantene fra studiestedene har stemmerett. Organisasjonskonsulent
fra HINN bistår utvalget med saksforberedende arbeid og fører protokoll fra tildelingsmøtene.
Fordelingsutvalget setter selv sine møtetidspunkt på forslag fra organisasjonskonsulentene.
Fordelingsutvalget er vedtaksdyktig når minimum fire representanter fra studiestedene er til stede,
og møtet er innkalt etter de retningslinjer som settes jf § 9.

§ 7 Fordelingsutvalgets oppgaver og plikter
Fordelingsutvalgets primæroppgave er å behandle søknader som kommer inn til Velferdsfondet ut
ifra gitte retningslinjer jf § 10, samt å jobbe for økt aktivitet i studentmassen ved å skape trivsel og
positivt miljø på de ulike studiestedene.
§ 8 Kontrollorgan
Kontrollkomiteen i Studentorganisasjonen i Innlandet er kontrollorgan og klageinstans for
Velferdsfondet til og med 2019. Kontrollkomiteen behandler også spørsmål om inhabilitet og mistillit
ut ifra egne retningslinjer og prosedyrer.
§ 9 Velferdsfondets retningslinjer
Fordelingsutvalget fastsetter nærmere retningslinjer for frister, drift og prosess for tildelinger.
Fordelingsutvalget står fritt til å revidere disse ved simpelt flertall i et vedtaksdyktig møte.
§ 10 Oppløsning
Parlamentet ved Studentorganisasjonen i Innlandet må vedta avvikling av Velferdsfondet ved
kvalifisert flertall over to møter for at fondet skal bli avviklet.

