Studentforum
Retningslinjer for Norsk Radiografforbunds studentforum
Studentforum og dens styringsgruppe skal fungere som et bindeledd mellom forbundet og
radiografstudentene i Norge. Studentforum og dens styringsgruppe skal i samarbeid med forbundets
sekretariat utvikle politikk for ivaretagelse av radiografstudentene i Norge.
Forumets medlemmer velges og settes sammen lokalt. Studentforum har en nasjonal
styringsgruppe med representanter fra hvert av studiestedene. Styringsgruppen og dens leder er
det operasjonelle bindeleddet mellom studentene og forbundet sentralt. Studentforum er hjemlet
og opprettet i henhold til forbundets vedtekter § 20.
Sammensetning og valg:
På hvert av studiestedene velges det inntil to representanter fra hvert av årskullene til NRFs
studentforum. Valgene bør primært gjennomføres like etter studiestart.
Representanter fra 2.- og 3.- årskull skal sammen med forbundets sekretariat sørge for at nye
studenter på 1. årskull blir informert om studentforum slik at det blir valgt representanter fra kullet.
Det lokale studentforum velger en representant med vara til studentforumets styringsgruppe.
Denne representanten er også leder av det lokale studentforumet. Vararepresentanten er nestleder
lokalt.
Valgperioden lokalt og i styringsgruppen er for et år om gangen. Medlemmene kan gjenvelges.
Dersom noen fratrer i løpet av valgperioden, må det gjennomføres suppleringsvalg for å sikre
kontinuitet.
Forbundets sekretariat vil på forespørsel bidra ved valgene med informasjon og eventuell annen
deltakelse.
Medlemmer av studentforumet må være medlem i Norsk Radiografforbund.
Medlemmer i studentforumet må være student ved bachelor utdanningen for radiografer.
Studentforumets representanter får attest fra NRF etter endt periode i sine verv.

Studentforums styringsgruppe:
Studentforums styringsgruppe skal avvikle et møte i hvert semester.
Av praktiske årsaker kan møtene pr. semester også avvikles digitalt.
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 to delegater til Landsmøtet.

Oppgaver:
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Studentforum
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 forbundsstyremøter og representantskapsmøter.
• Være studentforums og NRFs studentrepresentant i Unio felleskapet.
Studentforums styringsgruppe:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan ta opp saker fra utdanningene som er av nasjonal karakter
Kan oversende saker til forbundsstyret
Være høringsinstans for forbundsstyret 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.
Orientere om aktuelle saker i Hold Pusten og via NRFs informasjonskanaler.
Avstemminger skjer på demokratisk vis ved behandling av saker i studentforums
styringsgruppe. For at en avstemning skal være gyldig må 2/3 av studentforums
styringsgruppe være til stede på møtet. Enkeltsaker avgjøres ved flertall i styringsgruppen.

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 rettet mot radiografstudentene.
Økonomi:
Studentforums styringsgruppe får dekket reise og oppholdsutgifter i forbindelse med
styringsgruppens semestervise møter etter regning.
Studentforums styringsgruppe mottar møtegodtgjørelse for styringsgruppens semestervise møter.
Styringsgruppens leder mottar møtegodtgjørelse for deltagelse i forbundsstyremøter og
representantskapsmøter
Behandlet og godkjent i forbundsstyret juni 2022
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