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1. Programutvalgets formål 
 
Programutvalget har ansvar for å ivareta studentenes interesser hva gjelder programmenes 
faglige innhold, oppbygning og gjennomføring overfor instituttets ledelse og andre relevante 
instanser. Programutvalget gjør dette ved å oppnevne og legge føringer på arbeidet til 
representanter i Fagutvalget, Instituttstyret og Programrådet. Programutvalget skal 
etterstrebe å legge til rette for et godt faglig og sosialt miljø blant studentene på årsenheten, 
bachelor- og masterprogrammet. 
 

1.1 Organisasjonens form: Foreningen er en frittstående juridisk person med 
medlemmer. Foreningen er selveiende; ingen har krav på foreningens formue eller 
eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelse 

 
2. Programutvalgets medlemmer 
 
Foreningen er åpne for studenter ved årsenhet, bachelor og masterprogrammene ved 
Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. 
 
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i 
foreningen. Medlemmer som skylder ingen kontingent, har stemmerett som gjelder saker 
som angår studentene, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene 
plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.  
 

2.1. Sammensetning: Programutvalget skal bestå av én representant fra årsenhet, en 
representant fra hver av fordypningene på bachelorprogrammet, én representant med 
studierett via avtale med ekstern institusjon, og to representanter fra hver av 
masterprogrammene. Arbeids- og organisasjonspsykologi og Cognitive Neuroscience 
og tre representanter fra masterprogrammet Helse, utvikling og samfunn. Fra disse 
representantene skal det velges en leder, en nestleder, en kommunikasjonsansvarlig, 
en programrådsrepresentant og en representant til Instituttstyret. 

 
2.1.1. Fra og med allmøtet på høstsemesteret 2019 skal hvert av årene på 
bachelorprogrammet være representert med to tillitsvalgte. 

 



2.1.2. Fra og med allmøtet på høstsemesteret 2021 tillates at kullene kan 
representeres med mer enn to representanter. Dette er spesielt aktuelt når 
andre kull ikke er representert eller bare delvis representert.  

 

3. Valg av representanter fra masterprogrammet 
 

3.1. Masterprogrammene Arbeids- og organisasjonspsykologi og Cognitive 
Neuroscience har hver to tillitsvalgte i Programutvalget. Den ene skal velges blant 
studenter i første år av studiet, den andre skal velges blant studenter i andre år av 
studiet. Masterprogrammet Helse, utvikling og samfunn har tre tillitsvalgte i 
Programutvalget som representerer samtlige studenter på programmet. To skal 
velges blant studenter i første år av studiet, og disse to kan ikke tilhøre samme 
fordypning. Én skal velges blant studenter i andre år av studiet. Det oppfordres til å 
ha en vara. 

 
3.1.1. Tillitsvalgte velges på allmøte i begynnelsen av høstsemesteret, ved 
ordinært flertall. Kandidater kan nominere seg selv, eller bli nominert av 
andre. Valget skal være hemmelig dersom minst én av de nominerte krever 
det. 

 
3.1.2. Tillitsvalgte fra masterprogrammene velges for 1 år av gangen. 

 
3.1.2. Det kan ved behov velges mer enn 1 representant per kull på 
masterprogrammene.  

 
4. Valg av representanter fra bachelorprogrammet 
 

4.1. Hver av fordypningsretningene på bachelorprogrammet (kognitiv psykologi, 
arbeids- og organisasjonspsykologi, utviklingspsykologi, sosial- og helsepsykologi og 
kultur- og samfunnspsykologi) skal være representert ved én tillitsvalg tilknyttet 
fordypningen og med studierett på bachelorprogrammet. Det skal i tillegg være en 
representant fra det første året av bachelorprogrammet. 

 
4.1.1. Tillitsvalgte velges på allmøte i begynnelsen av høstsemesteret, ved 
ordinært flertall. Kandidater kan nominere seg selv, eller bli nominert av 
andre. Valget skal være hemmelig dersom minst én av de nominerte krever 
det. 

 
4.1.2. Tillitsvalgte fra bachelorprogrammet velges for 1 år av gangen. 

 
4.2. Fra og med allmøtet på høstsemesteret 2019 skal hvert av årene på 
bachelorprogrammet være representert med to tillitsvalgte med studierett på 
bachelorprogrammet, tilhørende det aktuelle studieåret de representerer. Til samme 
tid utgår 4.1. 

 
4.2.1. Tillitsvalgte velges på allmøte i begynnelsen av høstsemesteret, ved 
ordinært flertall. Kandidater kan nominere seg selv, eller bli nominert av 
andre. Valget skal være hemmelig dersom minst én av de nominerte krever 
det. 

 
4.2.2. Tillitsvalgte fra bachelorprogrammet velges for 1 år av gangen. 

 



4.2.3. Det kan ved behov velges mer enn 2 representanter per kull på 
bachelorprogrammet.  

 
5. Valg av representant fra årsenhet 
 

5.1. Årsenheten i psykologi skal ha én representant med studierett på årsenheten i 
psykologi. 

 
5.1.1. Tillitsvalgte velges på allmøte i begynnelsen av høstsemesteret, ved 
simpelt flertall. Kandidater kan nominere seg selv, eller bli nominert av andre. 
Valget skal være hemmelig dersom minst én av de nominerte krever det. 

 
5.1.2. Den tillitsvalgte fra årsenheten i psykologi velges for 1 år av gangen. 

 
5.1.3. Det kan ved behov velges mer enn 1 representant fra årsenhet.  

 

6. Valg av representant med studierett via avtale med ekstern institusjon 
 

6.1. Studenter tilknyttet Psykologisk Institutt via utvekslingsavtale eller annen avtale 
med ekstern institusjon skal ha én representant i Programutvalget. 

 
6.1.1. Representanten må ha studierett på Psykologisk institutt via avtale med 
ekstern institusjon, slik som Erasmus+ eller et institutt ved et annet universitet. 

 
6.1.2. Tillitsvalgte velges på allmøte i begynnelsen av høstsemesteret og i 
begynnelsen av vårsemesteret ved behov, ved simpelt flertall. Kandidater kan 
nominere seg selv, eller bli nominert av andre. Valget skal være hemmelig 
dersom minst én av de nominerte krever det. 

 
6.1.3. Den tillitsvalgte velges for 6 måneder av gangen. 

 
7. Programutvalgets arbeid 
 

7.1. Programutvalget avholder minst to møter i løpet av høstsemesteret og minst to 
møter i løpet av vårsemesteret. 

 
7.1.1. Programutvalget skal ha et allmøte senest 15. september i 
høstsemesteret, og innen 10. februar i vårsemesteret. Innkallingen til allmøtet 
skal skje med to ukers skriftlig varsel. Innkallingen til allmøtet skal inneholde 
tid, sted, saksliste, utlysning av verv samt eventuelle sakspapirer. I forkant av 
allmøtet på høsten bør sittende leder for Programutvalget oppsøke 
oppstartsmøtet for alle nye bachelor-, master- og årsenhetsstudenter for å 
invitere dem til å delta. 

 
7.1.2. Programutvalgets ledelse er ansvarlig for å vurdere behov for møter ut 
over de spesifisert, fastsette møtedatoer og innkalle til møter i 
Programutvalget. 

 
7.1.3. Innkalling til møter skal sendes ut med minst 1 ukes varsel. 

 



7.1.4. Tidspunkt for møter i Programutvalget bør avtales på det respektive 
semesters allmøte. Det skal besørges at møtene i minst mulig grad kommer i 
konflikt med møter i Instituttstyret, Fagutvalget og Programrådet. 

 
7.1.5. Det gjøres unntak fra pkt. 7.1.3 og pkt. 7.1.4 i akutte saker som 
umuliggjør overholdelse. 

 
7.1.6. De tillitsvalgte har møteplikt på møter i Programutvalget som er innkalt 
med 1 ukes varsel, og må melde forfall dersom de av tungtveiende grunner 
ikke kan møte. Dersom tillitsvalgte forsømmer denne plikten, kan 
Programutvalget vurdere å anbefale valg av ny tillitsvalgt. 

 
7.1.7. Tre medlemmer av Programutvalget kan i samråd innkalle til ytterlige 
møter i Programutvalget ved særlig behov. 

 

7.2. Programutvalget velger en leder og en nestleder blant Programutvalgets 
medlemmer. 

 
7.2.1. Leder og nestleder innehar vervet i ett år. 

 
7.2.2. Dersom leder eller nestleder i vesentlig grad forsømmer sitt verv, kan 
Programutvalget med 2/3 flertall blant de fremmøtte på beslutningsdyktig 
møte velge å erstatte leder eller nestleder. 

 
7.2.2. Leder har signaturrett i registreringen i Brønnøysundsregisteret  

 
7.3. Programutvalget velger en kommunikasjonsansvarlig blant Programutvalgets 
medlemmer. Denne personen vil ha ansvar for nettsider og sosiale medier. 

 
7.3.1 Kommunikasjonsansvarlig innehar vervet i ett år. 

 
7.4. Programutvalget velger 1 representant til Instituttstyret ved Psykologisk Institutt. 

 
7.4.1. Representanten må ha studierett ved Psykologisk Institutt ved 
innsettelse. 

 
7.4.2. Representanten innehar vervet i ett år. 

 
7.5. Programutvalget velger 1 representant til Programrådet ved Psykologisk Institutt. 

 
7.5.1. Representanten må ha studierett ved Psykologisk Institutt ved 
innsettelse. 

 
7.5.2. Representanten innehar vervet i ett år. 

 
7.6. Valg avholdes når et verv blir ledig, fortrinnsvis på det siste møte den 
avtroppende representant deltar på. 

 
7.7. Valg av leder, nestleder, kommunikasjonsansvarlig og representant i 
Programrådet og Instituttstyret krever ordinært flertall. Ved stemmelikhet skal en ny 
votering gjennomføres. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 

 



7.8. Programutvalgets medlemmer har anledning til å fremme forslag til vedtak. 
 

7.9. Vedtak i saker som behandles av Programutvalget krever simpelt flertall. Ved 
stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. 

 
7.9.1. Endringer i Programutvalgets vedtekter krever 2/3 flertall. 

 
7.10. Møte i Programutvalget krever tilstedeværelse av 1/2 tillitsvalgte for å være 
vedtaksdyktig. 

 
8. Representanter i Fagutvalget, Instituttstyret og Programrådet 
 

8.1. Leder for Programutvalget, representanten i Instituttstyret og representantene i 
Programrådet sitter i Fagutvalget på vegne av studentene på årsenheten, bachelor- 
og masterprogrammet. 

 
8.2. Leder for Programutvalget og representantene i Instituttstyret og Programrådet er 
forpliktet til å fremme studentenes sak overfor Instituttstyret, Programrådet og 
Fagutvalget i tråd med vedtak i Programutvalget. 

 
8.3. Representantene i Instituttstyret og Programrådet drøfter sakslisten til møter i 
sine respektive organer med leder for Programutvalget. Leder avgjør i samråd med 
representantene om det er behov for å innkalle Programutvalget for å fatte en 
innstilling. 

 
8.4. Vara til Instituttstyret og Programrådet velges på oppstartsmøte på 
høstsemesteret. I særlige tilfeller kan andre medlemmer av Programutvalget, 
fortrinnsvis leder eller nestleder, tre inn som vara i instituttstyret og programrådet. 

 
8.5. Dersom Instituttstyre- eller Programrådsrepresentanten i vesentlig grad 
forsømmer sitt verv, kan Programutvalget med 2/3 flertall blant de fremmøtte på 
beslutningsdyktig møte velge å erstatte denne representanten. 

 
9. Årsmøte  
 

9.1 Årsmøtet, som holdes ved inngangen av hvert høstsemester, fungerer som 
foreningens høyeste myndighet. Her har alle medlemmene møterett, talerett og 
stemmerett. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer 
som møter, og alle medlemmer har én stemme.  

 
9.2 Det skal velges en møteleder av årsmøtet.  

 
9.3 Med mindre noe annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 
med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved 
loddtrekning.  

 
9.4 Årsmøtet innkalles av styreleder med minst en måneds varsel. Forslag som skal 
behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. 
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før 
årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med 
mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. 

 
9.5 På årsmøtet skal det skje valg av leder, nestleder, styremedlemmer og 
varamedlemmer 



 
9.6 Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av 
medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, 
med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta 
avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.  

 
10. Styret  
 

10.1 Foreningen har et styre på 3 medlemmer. Dette skal være leder og to andre 
medlemmer. Disse kan variere da programutvalgets verv forandrer seg over tid. 
Nestleder, kommunikasjonsansvarlig og/eller sosialt ansvarlig vil være å foretrekke i 
styret.  

 
10.2 Styret skal holde møte når leder eller et flertall av styremedlemmene forlanger 
det. Styret skal iverksette årsmøtebestemmelser, oppnevne eventuelle 
arbeidsgrupper, utvalg eller personer som skal gjøre spesifikke oppgaver, og 
utarbeide instruks for disse  administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens 
økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser  representere foreningen 
utad.  

 
10.3 Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak 
fattes med flertall av de avgitte stemmene.  

11. Signaturrett  
 

11.1 Det er styrets leder som innehar signaturrett. Hvis signaturrett i tillegg blir tildelt 
bestemte roller eller personer utenom, skal dette revideres i vedtektene. Da må må 
også presiseres om retten er tildelt "hver for seg" eller "i fellesskap".  

 
12. Oppløsning  
 

12.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. 
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål 
foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell 
organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens 
midler eller andel av disse.  

 

 


