Retningslinjer for Norsk Radiografforbunds studentforum
I henhold til Norsk Radiografforbunds vedtekter § 20 er det opprettet et eget studentforum.
Studentforum skal fungere som et bindeledd mellom forbundet og radiografstudentene i Norge.
Forumet settes sammen lokalt og har en styringsgruppe med representanter fra hvert av
studiestedene.

Sammensetning/valg:
På hvert av studiestedene velges det to representanter fra hvert av årskullene til NRF studentforum.
Valget bør primært foregå i «klassens time» ved studiestart. Forbundet vil på forespørsel bidra ved
valget med informasjon og ev. annen deltakelse. Ved endt vervperiode har representantene ansvar
for at det gjennomføres nytt valg. Representanter fra 2.- og 3.- årskull skal sørge for at nye studenter
på 1. årskull blir informert om studentforum og at det blir valgt representanter fra kullet.
Studentforumets representanter får attest fra NRF etter endt vervperiode.
Det lokale studentforum velger en representant med vara til studentforumets styringsgruppe. Denne
representanten er også leder av det lokale studentforumet. Vararepresentanten er nestleder lokalt.
Medlemmer av studentforumet må være medlem i Norsk Radiografforbund.
Medlemmer i studentforumet må være student ved bachelor utdanningen for radiografer.
Valgperioden lokalt og i styringsgruppen er for et år om gangen. Medlemmene kan gjenvelges.
Dersom noen fratrer i løpet av valgperioden, skal det gjennomføres suppleringsvalg innen rimelig tid.

Studentforums styringsgruppe:
Studentforum styringsgruppe utarbeider på første møte etter valg en handlingsplan for kommende
periode. Studentforums styringsgruppe skal avvikle et møte i hvert semester.
Det velges en leder og en nestleder. Leder har møterett til forbundets styre og representantskap, jfr.
Forbundets vedtekter. Dersom leder ikke kan møte møter nestleder. I år med landsmøte velger
studentforums styringsgruppe delegater til Landsmøte.

Oppgaver:
Leder av studentforums styringsgruppe skal:
- i samråd med forbundsleder/sekretariatsleder utarbeides møteinnkalling, dagsorden og sakspapirer
til møtene i studentforums styringsgruppe
- sørge for at forbundet får tilsendt referater og annen nødvendig informasjon fra styringsgruppen
- være studentforums representant i sentralstyremøter og representantskapsmøter.
Nestleder i studentforums styringsgruppe skal:
- holde seg oppdatert leders aktivitet
- være stedfortreder i leders fravær

Studentforums styringsgruppe skal:
- ta opp saker fra utdanningene som er av nasjonal karakter
- kan oversende saker til sentralstyret
- være en høringsinstans for sentralstyret og komme med innspill til høringssaker
- være kontaktperson og bindeledd mellom studentforum og forbundet
- melde fra til forbundet om endringer i studentforums sammensetning
- informere studentene ved sin utdanning om saker som er behandlet i studentforumet.
- komme med en orientering om aktuelle saker i Hold Pusten og via NRF sine nettsider
- være kontakt med media på vegne av studentforum. All kontakt med media skal godkjennes av
studentforumets styringsgruppe.
- stemmer på demokratisk vis ved behandling av saker i studentforums styringsgruppe. For at en
avstemning skal være gyldig må 2/3 av studentforums styringsgruppe være tilstede på møtet.
Avstemming skjer ved flertallsavgjørelse.

Studentforum på det enkelte studiested:
Leder av studentforum på det enkelte studiested inngår som representant i studentforums
styringsgruppe, og skal være bindeledd mellom studiestedets studenter og forbundet.
Leder skal sørge for at det innkalles til møter i studentforum der dagsaktuelle temaer tas opp.
Studentforum på det enkelte studiested skal sammen med forbundets sekretariat planlegge
forbundets aktivitet rettete mot radiografstudentene.

Økonomi:
Det tilkommer ingen ekstra medlemsavgifter utover medlemsavgiften i Norsk Radiografforbund.
Representantene til studentforums styringsgruppe fritas for medlemsavgift i Norsk Radiografforbund
for den perioden de er valgt.
Studentforums styringsgruppe får dekt reise og oppholdsutgifter i forbindelse med styringsgruppens
møter etter regning.

Behandlet og godkjent i sentralstyret 9. juni 2015

