Ny instruks for Studenttingets Arbeidsutvalg
Vedtatt på Studentting 2, 09.03.2020.
Daglig drift
-

AU er Studentdemokratiets øverste organ mellom hvert Studentting.

-

AU har ansvaret for daglig drift av AU-kontoret.

-

AU står for den daglige driften av Studentdemokratiet i tråd med instrukser og andre
styringsdokumenter vedtatt av Studentting.

-

AU skal arbeide med, og jobbe for gjennomslag for Studenttinget sin politikk.

-

AU er forberedende og rådgivende organ for Studenttinget. AU skal innstille på saker til
Studenttinget.

-

AU har ansvaret for å gjennomføre Studentrådsmiddager før Studenttinget.

-

Alle i AU er ansvarlige for å skape et godt arbeidsmiljø og et godt samarbeid.

-

AU skal lede komiteer nedsatt av AU selv, samt bomiljøutvalget, komiteen for tildeling av
velferdsmidler og inkluderingsmidler.

-

AU skal jobbe for at informasjon til studenter og tillitsvalgte er oppdatert og tilgjengelig på
både norsk og engelsk.

-

AU skal følge opp komitéen for kåringen av semesterets beste underviser.

-

AU skal følge opp Studentrådene og utvalgene ved Studentdemokratiet, samt tillitsvalgte på
Studenttinget.

Kommunikasjon og tilgjengelighet
-

AU har ansvaret for at rapportene til de referatpliktige utvalgene er gjort tilgjengelig for
Studenttinget.

-

AU skal være tilgjengelig på campus for å bistå tillitsvalgte og øvrig studentmasse på best
egnet måte.

-

AU skal jobbe kontinuerlig med synliggjøring og markedsføringen av Studentdemokratiet ved
NMBU, samt relevante nasjonale studentsaker.

-

AU skal være til rådighet for å besvare oppklarende spørsmål, spesielt i forbindelse med
studenttingspapirene før hver Studentting.

-

AU har ansvaret for å kommunisere og gi informasjon til Studentrådene.

NMBU og andre aktører
-

AU skal være bindeleddet mellom Studenttinget, Studentrådene, Universitetstyret, SiÅs og
NMBU.

-

AU skal jobbe for å sikre studentrepresentasjon ved NMBU.

-

AU skal være representert i Universitetets studieutvalg (U-SU), Universitetets
forskningsutvalg (U-FU), og Læringsmiljøutvalget (LMU), samt se til at vedtak følges opp.

-

AU skal sørge for at oppdatert informasjon til nyvalgte studentrepresentanter er gitt til
administrasjonen etter hvert Studentting.

-

AU skal ha jevnlig dialog med internasjonale lag og foreninger, som ISU og ESN.

-

AU skal representere NMBU-studentene og Studentdemokratiet opp mot den øverste ledelsen
og utad.

-

AU skal ha jevnlig dialog og godt samarbeid med Studentsamfunnet i Ås.

-

AU skal ha dialog og samarbeid med Faddergeneralen og fadderstyret.

-

AU skal representere studentene i Komitéen for likestilling og mangfold, Bomiljøutvalget og
Miljørådet.

Konferanser, seminarer og opplæring
-

AU har ansvaret for å arrangere Studenttingets avsparkskonferanse på våren, samt
tillitsvalgtkonferanse på høsten.

-

Sittende AU skal sikre god overlapp med påtroppende AU.

-

Avtroppende representanter i utvalget er ansvarlige for å skrive en årsrapport fra sin
vervperiode, samt gi grundig opplæring til de påtroppende representantene.

-

AU er ansvarlig for å arrangere seminarer for studentrepresentantene i lokalt og sentralt
studie- og forskningsutvalg.

Formalia
-

Alle medlemmer i AU stiller på lik linje i forbindelse med stemmeavgivning.
Ved stemmelikhet har leder av AU dobbeltstemme.

-

AU kan oppnevne studenter til ikke-vedtaksdyktige komitéer der dette anses som
hensiktsmessig.

-

AU kan oppnevne studenter til verv og utvalg som ligger utenfor rammen for arbeidsåret
(årshjulet).

-

AU internkonstituerer hvem av AU-medlemmene som er leders stedfortreder. Dersom et
enstemmig AU ikke blir enig i dette skal rollen tilfalle den med høyest valgtall.

-

AU har selv ansvar for å fordele ansvarsområdene mellom seg.

Leders hovedoppgaver:
-

Leder skal åpne og lukke Studenttingsmøtene.

-

Leder har det administrative personalansvaret for de andre medlemmene i utvalget, og skal
gjennomføre medarbeidersamtale minst 1 gang hvert semester.

-

Leder tar ansvaret i uforventede og uforutsette situasjoner.

-

Leder skal jobbe med det strategiske bildet i studentdemokratiet – både kort- og langsiktig.

-

Leder skal jobbe opp mot større aktører, eksempelvis kommunen og fylkeskommunen,
dersom det er hensiktsmessig for studentene på NMBU.

-

Leder skal legge til rette for et godt samarbeid med Universitetsstyret og SiÅs.

-

Leder har ansvaret for økonomien til Studenttinget.

-

Leder skal representere studentene i Rektors Ledergruppe (RLG).

-

Leder har ansvaret for AU-møtene.

