
   1 

 

 

 

Referat – Høstsymposium, uke 41 

Dato: fredag 14. oktober 2016 

Sted: Fredshuset, Møllergata 12 

 

Oppmøte: 

B – Tillitsvalgt og vara til stede 

T – Kun tillitsvalgt til stede 

V – Kun vara til stede 

  

 

 

 

  

Saksliste: 

 Sak 1: Konstituering 

 Sak 2: Behandling av vedtektene 

 Sak 3: Møtekritikk 

 Sak 4: Eventuelt 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Innstilt som ordstyrere: Simon Seland 2STF og Jan Victor Qian 3STC 

Innstillingen blir godkjent. 

 

Innstilt som referenter: Amy Nguyen Bergset 3STF og Mathilde Ingeborg Nilsen 

Verne 2STC 

Innstillingen blir godkjent. 

 

Klasse 1 2 3 

STA T V T 

STB T V B 

STC T B T 

STD T B+1 T 

STE T T+1 T 

STF - B+3 T 

STG T - - 
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Innstilt som tellekorps: Johanne Klepp 3STA, Johanne Akerø 2STE og Kevin Chen 

2STE 

Innstillingen blir godkjent. 

Senere måtte Kristian Tibaldi 2STF steppe inn som tellekorps. 

 

Referent: Mathilde Ingeborg Nilsen Verne 2STC / Amy Nguyen Bergset 3STF 

Ordstyrer: Simon Seland 2STF og Jan Victor Qian 3STC 

Tellekorps: Johanne Klepp 3STA, Johanne Akerø 2STE, Kevin Chen 2STE og 

Kristian Tibaldi 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

 

Sak 2: Hilsen fra rektor og elevrådsleder 

Rektor Eva Blomfeldt holdt et kort innlegg hvor hun blant annet snakket om 

viktigheten av samarbeid og ordningen med Stiftelsen Oslo Katedralskole. Etterpå 

åpnet Jan Victor møtet med en kort appell. 

 

 

Sak 3: Behandling av vedtektene 

Endringsforslagene ble sendt inn ved hjelp av skjema ved Google Docs, i tillegg til 

noen på papir. 

En oversikt over alle endringsforslagene og votering er på side 4-17 i dette 

dokumentet 

En sammenligning av vedtektene 2015 og 2016 er på side 17-22 i dette dokumentet.  

En enkel oppsummering av endringene er på side 22-23 i dette dokumentet.  

 

 

Sak 4: Møtekritikk 

Voteringsprosessen 

- Noen var skeptiske til stemmeopptellingen 

- Styret burde ha informert om hvordan det fungerte i forkant 

Selve møtet 

- Ordstyrerne var dårlige til å sette strek 
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- Innkallingen kom sent (skal komme 2 uker før møtet i følge vedtektene) og 

møtet skulle vært arrangert før høstferien 

- En redaksjonskomite kunne vært en ide neste gang 

Ros: Møtet var lærerikt, hyggelig, det var god mat, og vi ble ferdige (relativt) tidlig. 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘16 

Mathilde Ingeborg Nilsen Verne 

sekretar1@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 

 

 

Behandling av Vedtekter 2014 – endringsforslag og votering 

 Dersom både stryknings- og endringsforslag ønskes for ett punkt, blir det først 

avstemming om strykning. Blir strykningsforslaget vedtatt, blir 

endringsforslaget automatisk ikke vedtatt. Hvis strykningsforslaget ikke blir 

vedtatt, blir det deretter avstemming om endring.  

 Hvis et punkt blir strøket, overtar det påfølgende punktet den gamle plassen.  

Eks: Hvis 5.2 blir strøket, blir 5.3 det nye 5.2, 5.4 det nye 5.3 osv. 

 De nye punktene blir vanligvis lagt til på bunnen.  

 

Ordforklaringer:  

 Vedtatt: Forslaget blir vedtatt og punktet blir strøket/endret/lagt til.  

 Ikke vedtatt: Forslaget blir ikke vedtatt, og punktet og innholdet i det forblir 

uendret.  

 Redaksjonell endring: Dersom punktet inneholder formelle feil 

(grammatikkfeil, tegnsettingsfeil og lignende) blir punktet automatisk endret.  

 

På høstsymposiet 14. oktober 2016 var det 19 stemmeberettigede (18 klasser og 

elevrådsstyret). Et forslag måtte derfor ha 13 stemmer for at det skulle vedtas.  

 

mailto:sekretar1@elevradet.no
http://elevradet.no/
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FØR ENDRINGSFORSLAG FOR MOT AV 

Forslag til redaksjonelle 

endringer 
Hele dokumentet 
Gjennomgående endre fra 

”rettighets- og 

undervisningsansvarlig”, 

”informasjonsansvarlig” og 

”miljøansvarlig” til 

”styremedlem” dersom 

endringsforslag ved punkt 3.2 

blir vedtatt. 

Avsender: Johanne Akerø 

 

Flytte alt om økonomi til ett 

kapittel. 

Avsender: Julian Söderberg 

 

1.1 

Elevrådet skal være elevene ved 

Oslo katedralskoles høyeste 

demokratiske organ mellom 

hvert allmøte. Elevrådets hensikt 

er å fremme og ivareta elevenes 

interesser. 

Begrunnelse: Konkretisering og 

bedre språk. 

Avsender: Ivar Mekonnen 

Germiso Arnesen 

 

3.2 

Elevrådsstyret skal bestå av: 

- Leder 

- Nestleder 

- To sekretærer 

- Miljøansvarlig 

- Rettighets- og 

undervisningsansvarlig 

- Informasjonsansvarlig 

- Økonomiansvarlig  

Begrunnelse: Mer oversiktlig 

med punkter. 

Avsender: Aurora 

 

3.2 

Dele 3.2 inn i tre punkter(2 nye 

punkter): 

3.X Elevrådsstyret har tale-, 

forslags-, møte- og stemmerett 

på elevrådsstyremøtene. 

Styremedlemmene innehar 

vervet i ett år. 

3.X Elevenes representanter og 

vararepresentanter i Driftsstyret har 
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tale-, forslags- og møterett i 

elevrådsstyret. 

Begrunnelse: Unødvendig langt 

punkt. 

Avsender: Aurora 

 

8.1 
På begynnelsen av skoleåret må 

dette valget skje innen en frist 

satt av elevrådsstyret. 

Begrunnelse: Mer presist enn "på 

høstsemesteret", som heller ikke 

er grammatisk korrekt. 

Avsender: Mathilde Ingeborg 

Nilsen Verne 

 
8.10 

Endre ”EO” til 

”Elevorganisasjonen” 

Begrunnelse: Det er ikke gitt at 

alle vet hva EO står for. 

Avsender: Johanne Frost Klepp 

 

13.2 
Flytt til kapittel om 

elevrådsstyret. 

2. Definisjoner     
2.1. Vedtektene er elevrådets 

grunndokument og vekter mer 

enn alle andre dokumenter. Alle 

dokumenter må være i samsvar 

med vedtektene.  

Endringsforslag 

Stryke «og vekter mer enn alle 

andre dokumenter» 

Begrunnelse: Unødvendig 

presisering, da dette allerede 

ligger i vedtektenes natur. 

Avsender: Aurora 

13   

2.X Vedtektene gjelder i alle 

sammenhenger der Elevrådet 

opptrer. 

Begrunnelse: Bedre forankring 

av vedtektenes posisjon, og litt 

kjipt om noen bare bestemmer 

seg for at de ikke gidder å følge 

dem lenger fordi det ikke er 

presisert. 

Avsender: Aurora 

12   

3. Elevrådsstyret     

3.2 Elevrådsstyret består av 

leder, nestleder, to sekretærer, 

miljø-, rettighets- og 

undervisnings-, informasjons- 

og økonomiansvarlig, disse 

Endringsforslag 

Elevrådsstyret består av leder, 

nestleder, to sekretærer, 

økonomiansvarlig, og tre 

styremedlemmer. (...) 

6   
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har tale-, forslags-, møte- og 

stemmerett på 

elevrådsstyremøtene. Alle 

medlemmer av styret sitter i 

ett år. Elevenes representanter 

og vararepresentanter i 

Driftsstyret har tale-, forslags- 

og møterett i elevrådsstyret.  

Begrunnelse: Vervene kan heller 

fordeles innad som internverv. 

Det er mye enklere og mer 

forståelig for elevene dersom 

vervene heller fordeles som 

arbeidsoppgaver internt, og 

postene heller blir hetende        

”styremedlem” utad. 

Avsender: Johanne Akerø 

 

4. Uravstemning     

4.1 Elevrådet skal innkalle til 

uravstemning når ⅕ av 

skolens elever ønsker det, det 

vedtas med simpelt flertall i 

elevrådet eller uravstemningen 

er vedtektsbestemt.  

Endringsforslag 
Elevrådet skal innkalle til 

uravstemning når 1/5 av skolens 

elever ønsker det. 

Uravstemningen vedtas enten 

ved simpelt flertall i elevrådet, 

eller ved at uravstemningen er 

vedtektsfestet. 

Begrunnelse: Uklar formulering. 

Avsender: Jorstein Torset 

16   

4.X Uravstemninger avgjøres med 

alminnelig flertall. 

Avsender: Julian Söderberg 

5   

5. Elevrådsmøtene     

5.2. Alle tillitsvalgte og 

elevrådsleder har stemmerett. 

Elevrådsleder stemmer på 

vegne av elevrådsstyret og har 

dobbeltstemme ved 

stemmelikhet. Om tillitsvalgt 

fra en klasse ikke er til stede 

på elevrådsmøtet, får 

vararepresentanten fra samme 

klasse automatisk stemmerett. 

Elevrådsnestleder får på 

samme måte stemmerett om 

elevrådsleder ikke er til stede.  

Endringsforslag 

Alle tillitsvalgte har stemmerett, 

og ved stemmelikhet gis også 

elevrådsleder stemmerett, på 

vegne av elevrådsstyret. (…) 

Begrunnelse: Det er unødvendig 

at elevrådsleder får stemmerett 

med mindre det er behov for det. 

Muligens er det også 

udemokratisk med tanke på at 

lederen skal representere det 

elevmassen mener, og ikke 

fremme egen agenda. 

Avsender: Aurora 

5   

5.6. Det skal føres referat fra 

alle elevrådsmøter. Referatene 

offentliggjøres på 

hjemmesiden og sendes ut på 

mail til Elevrådet. Dette bør 

gjøres innen 3 dager.  

 

Endringsforslag 
(…) Referatene offentliggjøres 

på hjemmesiden. Dette bør 

gjøres innen 3 dager, og styret 

må informere Elevrådet om at 

referatene ligger der.  

Begrunnelse: Det er unødvendig 

å sende ut mail med referater 

etter hvert eneste møte, og kan 

bli oppfattet som spam. Det er 

heller viktigere at alle er klar 

14 2 1 
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over at de er tilgjengelige. 

Avsender: Mathilde Ingeborg 

Nilsen Verne 

6. Årlige arrangementer     

6.1. Årsmøtet, eller 

vintersymposiet, avholdes 

senest seks uker etter at nytt 

elevrådsstyre er valgt. På 

årsmøtet har elevrådsstyret, 

tillitsvalgte, 

vararepresentanter, 

avtroppende elevrådsstyre og 

driftsstyrerepresentanter møte-

, tale- og forslagsrett. De 

tillitsvalgte og elevrådsleder, 

på vegne av elevrådsstyret, 

har stemmerett.  

Endringsforslag 
Tillegg: Årsmøtet kan åpne for at 

andre òg har møte-, tale- og 

forslagsrett. 

Begrunnelse: Tydeleggjer at 

andre kan få desse rettane om 

årsmøtet går inn for det. 

Avsender: Ivar Mekonnen 

Germiso Arnesen 

   

6.2. På årsmøtet skal elevrådet 

vedta arbeidsprogram, 

godkjenne regnskap og vedta 

budsjett.  

 

 

 

 

 

6.3. Halvtårsmøtet avholdes 

mellom sommer- og 

høstferien hvert år. På 

halvtårsmøtet skal vedtekter 

vedtas og elevrådet skoleres. 

 

Endringsforslag 

På årsmøtet skal elevrådet vedta 

arbeidsprogram og godkjenne 

regnskap. 

Begrunnelse: Elevrådet vedtar 

ikke budsjett på årsmøtet. 

Avsender: Mathilde Ingeborg 

Nilsen Verne 

 

Endringsforslag 

(…) vedta arbeidsprogram, vedta 

vedtekter, godkjenne regnskap, 

vedta budsjett, vedta vedtekter 

og skolere Elevrådet. 

Forslaget medfører å stryke 

punkt 6.3. 

Begrunnelse: Ifølge 

arbeidsprogrammet ønsker 

Elevrådet å kun arrangere ett 

årsmøte/symposium i løpet av 

året, og da må dette også stå i 

vedtektene. Jeg mener at vi bør 

beholde vinterårsmøtet ettersom 

det nye styret da nettopp har blitt 

valgt, og det er fint at de får være 

med og bestemme hva de skal 

jobbe med i løpet av året. 

Avsender: Johanne Frost Klepp, 

Johanne Akerø og Jan Victor 

Qian 

   

6.4. Det skal innkalles til 

årsmøte eller halvårsmøte 

senest to uker før de avholdes. 

Endringsforslag 

Dersom forslaget over blir 

vedtatt, må disse punktene 
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Referatene fra disse møtene 

skal sendes ut senest fem uker 

etter at møtene er avsluttet.  

6.5. I forkant av årsmøtene og 

halvtårsmøtene skal det 

nedsettes forberedende 

komiteer som skal arbeide 

med grunndokumentene som 

skal vedtas. De forberedende 

komiteene skal komme med 

forslag til grunndokumentene 

hvis dette ansees som 

nødvendig.  

6.6. På årsmøtene og 

halvtårsmøtene skal 

elevrådsstyret redegjøre for 

den økonomiske og politiske 

situasjonen i elevrådet.  

samsvare og referere til kun ett 

årsmøte/symposium. 

Begrunnelse: Hvis vi bare skal 

arrangere ett symposium, må 

dette stå i vedtektene også. 

Avsender: Johanne Frost Klepp 

6.7 Styret skal arrangere et 

møte med elevlagslederne to 

ganger i året for å forbedre 

samarbeid blant lagene. 

Strykningsforslag 
Begrunnelse: Dette er ikke 

relevant i vedtekter. Vedtekter 

handler om lover for det vi gjør, 

ikke det vi skal gjøre. 

Avsender: Julian Söderberg 

 

Endringsforslag 

Styret skal, i samarbeid med 

ledelsen, arrangere (…) 

Begrunnelse: I praksis er det 

dette som skjer. 

Avsender: Jan Victor Qian 

 

Endringsforslag 
Styret skal arrangere et møte 

med elevlagslederne 3 ganger i 

året for å forbedre samarbeid 

blant lagene. 

Begrunnelse: Vi må få tankene 

og synspunktene til 

elevlagslederne mye oftere. 2 

møter i året er ikke nok. 

Avsender: Mark Tzvetoslavov 
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6.X Tilleggsforslag 
Ved starten av året skal 

elevrådsstyret arrangere 

elevrådsskolering for alle de nye 

representantene. 

Begrunnelse: Hvis høstsymposiet 
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avskaffet, er det fortsatt lurt at 

Elevrådet får en liten skolering i 

starten av året, i tillegg til at de 

får muligheten til å bli bedre 

kjent med hverandre. 

Avsender: Johanne Frost Klepp 

 

Tilleggsforslag 

Hey JAN VIcTOR 

Hva gjør du a 

Skjer det noe 

Chillern max 

Diktboksen burde hete «johanne 

ruler» heheheheh 

Lurer på om ikke symposium er i 

overkant vanskelig ord å 

skrive,uttale, si, tenke på u name 

it 

Mitt forslag er at navnet endres 

til «johannemøte» og ikke 

årsmøte lololololol 

Er det ikke litt ironisk at dette er 

skrevet i comic sans lol fordi da 

ser elevrådet mindre 

profesjonelle ut enn det folk tror 

og det er bare lættis for da virker 

vi grasrotorientert og lavterskel 

for alle elevene god jul. 

Begrunnelse: Jeg er kul. 

Avsender: Johanne Akerø, men 

kall meg Akebae 

7. Grunndokumenter     

7.3. Det må ved vedtak av 

vedtekter være 2/3 flertall, der 

bare stemmene for og mot 

teller. I tillegg må 50 % av de 

stemmeberettigede være for 

forslaget.   

Endringsforslag 
Det må ved vedtak av vedtekter 

være 2/3 flertall, der bare 

stemmene for og mot teller. I 

tillegg må halvparten eller flere 

av de stemmeberettigede være 

for forslaget. 

Begrunnelse: Om 50% må være 

for det, vil det si at om flere enn 

50% stemmer for et forslag vil 

det føre til at vedtekter faller. 

Avsender: Ivar Mekonnen 

Germiso Arnesen 

15   

7.5 Vedtektene trer i kraft ved 

avslutningen av møtet de ble 

vedtatt på. Vedtektsendringer 

som omfatter 

sammensetningen i elevrådet 

Endringsforslag 

Vedtektene trer i kraft etter møtet 

de ble vedtatt på er hevet. 

Vedtekter kan bli vedtatt med 

umiddelbar virkning om 

14 3 1 
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eller elevrådsstyret, trer i kraft 

ved starten av neste semester.  

årsmøtet/halvårsmøtet ønsker 

det. (…) 

Begrunnelse: Tydeliggjøring av 

når et møte ender. Åpner for at 

vedtekter kan bli endra slik at de 

gjelder for resten av møtet. Dette 

gir mer makt til møtet og lar 

møtet vedta f.eks. arbeidsplan 

som ville kunne vært vedtatt etter 

møtet, men ikke kan vedtas på 

møtet. 

Avsender: Ivar Mekonnen 

Germiso Arnesen 

X. Kontrollkomite  16   

 X.1. Kontrollkomitéen skal sørge 

for at elevrådet følger egne 

grunndokumenter. 

Begrunnelse: Elevrådet bør ha en 

kontrollkomité for å sikre at 

elevrådet følger egne vedtekter. 

Avsender: Ivar Mekonnen 

Germiso Arnesen 

   

 X.2 Kontrollkomitéen består av 

enten tre (3) eller fem (5) 

medlemmer. Blant disse skal en 

være valgt til å være leder. 

Begrunnelse: Elevrådet bør ha en 

kontrollkomité. Et oddetall av 

medlemmer gjør at det ikke blir 

stemmelikhet om det er i 

kontrollkomitéens mandat å 

stemme over saker. 

Avsender: Ivar Mekonnen 

Germiso Arnesen 

 

Endringsforslag 
Stryke: Blant disse skal en være 

valgt til leder. 

Avsender: Johanne Klepp (9 for 

– 7 mot) 

   

 X.3. Kontrollkomitéen skal delta 

på alle elevrådets møter og gå 

gjennom elevrådets arbeid fra 

allmøte til allmøte. På bakgrunn 

av dette skal de komme med en 

rapport de presenterer til 

allmøtet. 

Begrunnelse: Kontrollkomitéen 

trenger å ha tydelige 

arbeidsoppgaver. 

16   
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Avsender: Ivar Mekonnen 

Germiso Arnesen 

 

Endringsforslag 
Stryke alt etter "arbeid". 

8.Valg     

8.1. De tillitsvalgte og 

vararepresentantene velges 

ved demokratisk avstemning i 

hver enkelt klasse når 2/3 av 

klassens elever er til stede ved 

en avtalt tid. Valget vinnes 

med simpelt flertall. På 

høstsemestret må dette valget 

foregå tidlig i perioden innen 

en frist satt av elevrådsstyret. 

Dersom det kun er én kandidat 

som stiller, vinner kandidaten 

på akklamasjon og videre valg 

er unødvendig.  

Endringsforslag 
(…)  vinner kandidaten på 

akklamasjon og videre valg 

gjennomføres for å velge en vara. 

Begrunnelse: Det nevnes ikke 

hvordan klassen får en 

vararepresentant dersom kun en 

kandidat stiller. 

Avsender: Norunn Krokeide 

15   

8.3. Ved personvalg av 

styremedlemmer må en 

kandidat få absolutt flertall for 

å vinne valget. Er det mer enn 

to kandidater ved hvert av 

disse valgene, skal prioritert 

stemmegivning benyttes. Ved 

personvalg av tillitsvalgte og 

vararepresentanter i klassene, 

kreves simpelt flertall for å 

vinne valget. Ved andre 

personvalg enn de nevnte, har 

elevrådsstyret myndighet til å 

innstille på om det skal kreves 

absolutt eller simpelt flertall 

for å vinne valget.  

Endringsforslag 
Stryke: Ved personvalg av 

tillitsvalgte og vararepresentanter 

i klassene, kreves simpelt flertall 

for å vinne valget. Ved andre 

personvalg enn de nevnte, har 

elevrådsstyret myndighet til å 

innstille på om det skal kreves 

absolutt eller simpelt flertall for å 

vinne valget. 

Avsender: Julian Söderberg. 

15   

8.4. Ved stemmelikhet i 

personvalg skal det holdes 

omvalg. Hvis det på ny blir 

stemmelikhet har 

elevrådsleder dobbeltstemme. 

Endringsforslag 

8.4. Ved stemmelikhet i 

personvalg skal det holdes 

omvalg. Hvis det på ny blir 

stemmelikhet har elevrådsleder 

stemmerett. 

Begrunnelse: Dersom det blir 

vedtatt å frata leder stemmerett 

på elevrådsmøter, må dette 

følges opp gjennom hele 

dokumentet. 

Avsender: Aurora 

1   

8.7. Elevrådet skal velge en 

leder av skolens nåværende 

Strykningsforslag 

Begrunnelse: Fordi elevrådet 

15   



   12 

bistandsprosjekt før påske. 

Denne personen leder 

arrangeringen av prosjektet til 

høsten.  

ikke har valgt leder for Plan de 

siste årene, og vi ser heller ikke 

hvorfor elevrådet skal ha denne 

makten. I tillegg mangler 

elevrådet oversikt over hvem 

som har jobbet mest med 

prosjektet ettersom vi har lite 

med det å gjøre. 

Avsender: Mathilde Ingeborg 

Nilsen Verne og Johanne Frost 

Klepp 

8.8. En uravstemning skal 

avholdes ved valg av 

bistandsprosjekt i henhold til § 

4.1. Valget avholdes etter 

utløpt kontrakt for forrige 

prosjekt.  

Endringsforslag 

Legge til: Kontrakten må fornyes 

ved uravstemning minst hvert 

tredje år, dersom 

kontraktperioden er lengre. 

Begrunnelse: Det er ingen som 

nå går på skolen som har stemt 

på PLAN(som vi har nå). Om vi 

stemte minst hvert tredje år, vil 

det alltid være noen som har 

stemt for. 

Avsender: Jan Victor Qian 

16   

8.10 Ved valg av medlemskap 

i EO må politisk plattform 

vedtas samtidig og den trer i 

kraft etter valget. Dette skjer 

på et ekstraordinært årsmøte. 

Strykningsforslag 

Begrunnelse: Det forklarer det 

samme som 12.2 og 12.3, om jeg 

har forstått det riktig. Om jeg har 

misforstått bør 8.10 endres til en 

bedre ordlyd, som kommer i eget 

forslag. 

Avsender: Aurora og Julian 

16   

8.X Tilleggsforslag 
Elevene velger kontrollkomité 

inkludert leder ved uravstemning 

i desember. Alle elever ved 

skolen kan stille. De som stiller, 

kan få vite stemmefordelingen i 

etterkant av valget. 

Begrunnelse: Legger inn hvordan 

kontrollkomité blir valgt i 

kapittelet Valg, der alle 

valgvedtekter bør stå. 

Avsender: Ivar Mekonnen 

Germiso Arnesen 

8   

9. Den tillitsvalgte     

9.1. Den tillitsvalgte skal 

bringe informasjon mellom 

elevrådet og klassen, og ta opp 

saker i elevrådet fra klassen. 

Når saker har blitt behandlet i 

Endringsforslag 
Stryke siste setning. 

Begrunnelse: Dersom alle skulle 

stemt slik klassen sin ville gjort, 

ville det nok vært veldig mange 

15 
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klassene, er de tillitsvalgte 

bundet av klassenes mening. 

Når saken ikke er behandlet i 

klassen, må tillitsvalgte 

stemme slik de tror klassen 

ville ha stemt.  

passive. Unødvendig setning. 

Avsender: Aurora 

 

Endringsforslag 

(…) fra klassen. Saker som har 

blitt behandlet av klassene og 

vedtatt med alminnelig flertall er 

bindende overfor de tillitsvalgte. 

(…) 

Begrunnelse: Det gis for lite 

informasjon om hvordan 

saksbehandlingen skal foregå i 

klasserommene. Ved å presisere 

at stemmeavgivning må skje ved 

alminnelig flertall vil det defor 

være mer informasjon, og 

prosessen blir dermed oppklart. 

Avsender: Markus Christopher 

Bærkenes. 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

9.6 Hvis fraværet til en 

tillitsvalgt overstiger mer enn 

tre møter på rad, vil 

vedkommende få varsel, og 

om ikke oppførselen 

forbedres, vil vedkommende 

bli avsatt.   

Endringsforslag 
Hvis fraværet til en tillitsvalgt 

overstiger tre elevrådsmøter på 

rad, og klassen ikke blir 

representert av 

vararepresentanten på disse 

møtene, vil vedkommende få 

varsel. 

Begrunnelse: "overskrider mer 

enn tre møter" er en upraktisk 

formulering. Foreslår heller 

"overskrider tre elevrådsmøter". 

Møter bør presiseres til 

"elevrådsmøter". Det bør 

presiseres om møter hvor vara er 

sendt av tillitsvalgt inngår i 

fraværet. 

Avsender: Norunn Krokeide.  

   

9.X Tilleggsforslag 
Dersom klassen blir representert 

av vara på tre elevrådsmøter på 

rad, hvor tillitsvalgt ikke er til 

stede, vil ansvaret som tillitsvalgt 

gå til vararepresentanten. Ny 

vara skal velges av klassen så 

raskt som mulig. 

Begrunnelse: Dersom tillitsvalgt 

ikke kommer på elevrådsmøter, 

men vara gjør dette, bør vara få 

ansvaret som tillitsvalgt. 

Avsender: Norunn Krokeide. 

9 8  
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10. Representasjon     

10.1. I Driftsstyret skal det 

sitte to elevrepresentanter, 

med tre rangerte 

vararepresentanter. Det skal, 

så langt det lar seg gjøre, 

sørges for at 1. og 2. 

vararepresentanten går i 

andreklasse og 3. 

vararepresentanten i 

førsteklasse.   

Endringsforslag 
Legge til: Representantene 

velges ved skoleårets 

begynnelse. 

Begrunnelse: Det bør ved 

vedtektsfestet når valget 

avholdes. 

Avsender: Simon Seland 

   

10.2 Elevrådet velger en 

representant for elevene til 

styret i Stiftelsen Oslo 

Katedralskole. Representanten 

må være over 18 år. Styret 

innstiller på en kandidat til 

vervet. Valget av 

representanten blir gjort i 

elevrådet etter valg av 

elevrådsleder.  

Endringsforslag 
Elevrådet velger en representant 

for elevene til styret i Stiftelsen 

Oslo katedralskole. Styret 

innstiller på en kandidat til 

vervet. Valget avholdes etter 

skoleårets start, samtidig som 

valget av representanter til 

driftsstyret og kattas 

venneforening. 

Begrunnelse: Sånn som det er i 

dag vil vi stå uten representasjon 

i stiftelsen halve året, siden 

representanten må være over 18 

år. 

Avsender: Simon Seland 

   

10.3. Elevrådet velger 

representanter til Oslo 

katedralskoles venner.  

Endringsforslag 
Elevrådet velger to 

representanter til Oslo 

katedralskoles venner ved 

begynnelseskoleårets . 

Begrunnelse:  

Avsender: Simon Seland 

 

Endringsforslag 
Legge til: Representanten må 

være fra Elevrådet. 

Begrunnelse: Det bør presiseres 

om representanten må være i 

elevrådet eller ikke. For å sikre at 

representanten kan kommunisere 

godt mellom elevrådet og Oslo 

katedralskoles venner, er det lurt 

å ha en representant som er på 

møter, som kun kan sikres hvis 

representanten er i elevrådet. 

Avsender: Norunn Krokeide 

   

11. Mistillitsforslag     

11.3. Ved alminnelig flertall Strykningsforslag 12 5 2 
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til mistillitsforslag av 

elevrådet, skal 

styremedlemmet avsettes 

innen syv dager, og det skal i 

løpet av disse syv dagene 

innkalles til ekstraordinært 

elevrådsmøte hvor det foregår 

valg av nytt styremedlem.  

Avsender: Julz 

11.4. Før et mistillitsforslag 

skal det utredes en skriftlig 

advarsel der den som blir stilt 

mistillitsforslag og 

elevrådsleder/nestleder skriver 

under.  

Strykningsforslag 
Avsender: Julian 

   

12. Vedtekter ved eventuelt 

medlemskap i 

Elevorganisasjonen  

    

 Strykningsforslag 

Stryke hele paragrafen. 

Begrunnelse: Fordi så lenge vi 

ikke er medlem av EO, gjelder 

ikke dette oss og derfor er det 

unødvendig å ha det med. 

Avsender: Johanne Frost Klepp 

16   

12.1. Vedtektene under punkt 

12 trer i kraft ved medlemskap 

i Elevorganisasjonen. Disse 

erstatter eventuelle 

motstridende vedtekter. Valg 

om EO-medlemskap skjer i 

henhold til § 13.1  

12.5. Det må ved vedtak av 

politisk plattform være 2/3 

flertall, der bare stemmene for 

og mot teller. I tillegg må 50 

% av de stemmeberettigede 

være for forslaget.  

Strykningsforslag 
Stryke 12.1 til 12.5 

Avsender: Julian Söderberg 

   

12.4 På årsmøtet skal 

elevrådet vedta eget 

arbeidsprogram, behandle 

egne vedtekter, godkjenne 

eget regnskap og vedta eget 

budsjett.  

Strykningsforslag 
Begrunnellse: Det står allerede i 

6.2 at vi skal vedta 

arbeidsprogram, behandle 

vedtekter, godkjenne regnskap 

og vedta budsjett på årsmøtet. 

Avsender: Amun Lie 

   

13. Annet     

13.1 Elevene skal minst hvert 

tredje skoleår få mulighet til å 

velge om skolen kollektivt 

skal være medlem av 

Elevorganisasjonen. 

Endringsforslag 
Stryk: Avgjørelsen skal fattes 

ved en uravstemning organisert 

av elevrådet og 

Elevorganisasjonen. 

12 5 1 
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Avgjørelsen skal fattes ved en 

uravstemning organisert av 

elevrådet og 

Elevorganisasjonen. 

Avstemningen skal skje 

skriftlig. 

Innmelding/videreføring av 

medlemskap i 

Elevorganisasjonen må skje 

ved absolutt flertall.  

Avstemningen skal skje skriftlig. 

Innmelding/videreføring av 

medlemskap i 

Elevorganisasjonen må skje ved 

absolutt flertall. 

Avsender: Julian 

13.2. De ansvarlige i styret 

skal skrive rapporter fra 

arrangementer, med unntak av 

møter, som faller inn under 

deres ansvarsområde. Leder 

skriver rapport fra 

arrangementer som ikke 

naturlig faller inn under noen 

av styremedlemmenes 

ansvarsområder.  

Strykningsforslag 
Begrunnelse: For der første har 

ikke dette blitt praktisert det siste 

året, i tillegg til at jeg ikke ser 

poenget med det ettersom 

ledelsen som regel alltid legger 

ut et innlegg på skolens 

hjemmeside om hvordan det har 

gått. 

Avsender: Johanne Frost Klepp 

 

Endringsforslag 

Elevrådsstyret skal sammen 

skrive en kort rapport om 

arrangementer som Elevrådet har 

vært med på å arrangere. 

Rapporten skal inneholde tips til 

det neste styret om kva som 

kunne vært gjort bedre ved 

arrangementene. 

Begrunnelse: Disse rapportene 

har ikke blitt skrevet det siste 

året, så hvis det først skal være et 

punkt i vedtektene, så bør det 

være tydelig at hensikten er å 

informere det neste styret om hva 

som kan endres på til neste gang 

arrangementet arrangeres. 

Avsender: Johanne Frost Klepp 

16   

13.3. Det skal tilstrebes at 

elevrådet godkjenner 

overføring av større 

pengesummer i forkant av 

arrangementene der pengene 

brukes.  

Endringsforslag 
Elevrådet skal få godkjent 

overføringer (…) 

Avsender: Julian Söderberg 

17   

13.7 Ved misnøye ved skolens 

bistandsprosjekt skal elevene 

kunne kalle inn til 

uravstemning hvis ¼ av 

elevene er for å stemme over 

Strykningsforslag 
Begrunnelse: Motstridende med 

kap 4. 

Avsender: Julian Söderberg 
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Endringer mellom vedtektene 2015 og vedtektene 2016 

et nytt bistandsprosjekt. 

Daværende bistandsprosjekt 

må være et alternativ.  

13.X Tilleggsforslag 

Elevrådet skal opprette og 

opprettholde en militær orden til 

å forsvare skolen i henhold til 

dens slagord og standpunkt. 

Ordenen skal rekruttere blant 

skolens elever og alumni. 

Begrunnelse: Katedralskolen 

trenger å bli beskyttet i alvorlige 

tider, og det er på tide at vi tar 

vår arv på alvor. Det er vårt 

ansvar som elever og tidligere 

elever å beskytte skolen og dens 

renommé. Elevrådet er det 

demokratiske valgte organet, og 

ved at or denen er valgt av 

elevrådet velger elevene 

indirekte hvordan ordenen er 

organisert. 

Avsender: Ivar Mekonnen 

Germiso Arnesen 

 

 

13.X 

Elevrådet har ansvar for å 

produsere nips og utstyr som kan 

selges eller gis til skolens elever 

og andre. 

Begrunnelse: Det er for lite nips. 

Eg vil ha slips, jakkemerke, 

våpen, kapper og meir so eg har 

fine minner frå tida her på Katta 

og slik at det er lettare å skilje 

Katta-elevar frå andre, og Katta-

alumni frå andre aluminar. 

Avsender: Ivar Mekonnen 

Germiso Arnesen 

   

VEDTEKTER 2015 VEDTEKTER 2016 

Redaksjonelle endringer Hele dokumentet 

Halvtårsmøtet og Årsmøtet er nå ett 

møte. 

 

1.1 

Endring: Elevrådets hensikt er å fremme 
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og ivareta elevenes interesser. 

 

3.2 

Punktet ble delt i tre. 

 

8.1 

Endring: På begynnelsen av skoleåret må 

dette valget skje innen en frist satt av 

elevrådsstyret. 

1. Formål og drift  

1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo 

katedralskoles høyeste demokratiske 

organ mellom hvert allmøte. De skal som 

hensikt å fremme og ivareta elevenes 

interesser. 

1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo 

katedralskoles høyeste demokratiske 

organ mellom hvert allmøte. Elevrådets 

hensikt er å fremme og ivareta elevenes 

interesser. 

2. Definisjoner  

2.1. Vedtektene er elevrådets 

grunndokument og vekter mer enn alle 

andre dokumenter. Alle dokumenter må 

være i samsvar med vedtektene.  

2.1. Vedtektene er elevrådets 

grunndokument. Alle dokumenter må 

være i samsvar med vedtektene.  

3. Elevrådsstyret  

3.2 Elevrådsstyret består av leder, 

nestleder, to sekretærer, miljø-, rettighets- 

og undervisnings-, informasjons- og 

økonomiansvarlig, disse har tale-, 

forslags-, møte- og stemmerett på 

elevrådsstyremøtene. Alle medlemmer av 

styret sitter i ett år. Elevenes 

representanter og vararepresentanter i 

Driftsstyret har tale-, forslags- og 

møterett i elevrådsstyret. 

3.2 Elevrådsstyret består av leder, 

nestleder, to sekretærer, miljø-, rettighets- 

og undervisnings-, informasjons- og 

økonomiansvarlig. 

3.3 Elevrådsstyret har tale-, forslags-, 

møte- og stemmerett på 

elevrådsstyremøtene. Styremedlemmene 

innehar vervet i ett år. 

3.4 Elevenes representanter og 

vararepresentanter i Driftsstyret har tale-, 

forslags- og møterett i elevrådsstyret. 

4. Uravstemning  

4.1 Elevrådet skal innkalle til 

uravstemning når ⅕ av skolens elever 

ønsker det, det vedtas med simpelt flertall 

i elevrådet eller uravstemningen er 

vedtektsbestemt.  

Elevrådet skal innkalle til uravstemning 

når 1/5 av skolens elever ønsker det. 

Uravstemningen vedtas enten ved simpelt 

flertall i elevrådet, eller ved at 

uravstemningen er vedtektsfestet. 

5. Elevrådsmøtene  

5.6. Det skal føres referat fra alle 

elevrådsmøter. Referatene offentliggjøres 

på hjemmesiden og sendes ut på mail til 

Elevrådet. Dette bør gjøres innen 3 dager. 

5.6. Det skal føres referat fra alle 

elevrådsmøter. Referatene offentliggjøres 

på hjemmesiden. Dette bør gjøres innen 3 

dager, og styret må informere Elevrådet 

om at referatene ligger der. 

6. Årlige arrangementer  

6.1. Årsmøtet, eller vintersymposiet, 

avholdes senest seks uker etter at nytt 

elevrådsstyre er valgt. På årsmøtet har 

elevrådsstyret, tillitsvalgte, 

vararepresentanter, avtroppende 

6.1. Årsmøtet, eller vintersymposiet, 

avholdes senest seks uker etter at nytt 

elevrådsstyre er valgt. På årsmøtet har 

elevrådsstyret, tillitsvalgte, 

vararepresentanter, avtroppende 
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elevrådsstyre og driftsstyrerepresentanter 

møte-, tale- og forslagsrett. De 

tillitsvalgte og elevrådsleder, på vegne av 

elevrådsstyret, har stemmerett. 

elevrådsstyre og driftsstyrerepresentanter 

møte-, tale- og forslagsrett. De 

tillitsvalgte og elevrådsleder, på vegne av 

elevrådsstyret, har stemmerett. Årsmøtet 

kan åpne for at andre òg har møte-, tale- 

og forslagsrett. 

6.2. På årsmøtet skal elevrådet vedta 

arbeidsprogram, godkjenne regnskap og 

vedta budsjett.  

6.2. På årsmøtet skal elevrådet vedta 

arbeidsprogram, vedta vedtekter, 

godkjenne regnskap, vedta budsjett, vedta 

vedtekter og skolere Elevrådet. 

6.3. Halvtårsmøtet avholdes mellom 

sommer- og høstferien hvert år. På 

halvtårsmøtet skal vedtekter vedtas og 

elevrådet skoleres. 

Punktet strykes. 

6.7 Styret skal arrangere et møte med 

elevlagslederne to ganger i året for å 

forbedre samarbeid blant lagene. 

Punktet strykes. 

6.X 6.6 Ved starten av året skal elevrådsstyret 

arrangere elevrådsskolering for alle de 

nye representantene. 

7. Grunndokumenter  

7.3. Det må ved vedtak av vedtekter være 

2/3 flertall, der bare stemmene for og mot 

teller. I tillegg må 50 % av de 

stemmeberettigede være for forslaget. 

7.3 Det må ved vedtak av vedtekter være 

2/3 flertall, der bare stemmene for og mot 

teller. I tillegg må halvparten eller flere 

av de stemmeberettigede være for 

forslaget. 

7.5 Vedtektene trer i kraft ved 

avslutningen av møtet de ble vedtatt på. 

Vedtektsendringer som omfatter 

sammensetningen i elevrådet eller 

elevrådsstyret, trer i kraft ved starten av 

neste semester. 

7.5 Vedtektene trer i kraft ved 

avslutningen av møtet de ble vedtatt på. 

Vedtekter kan bli vedtatt med umiddelbar 

virkning om årsmøtet/halvårsmøtet 

ønsker det. Vedtektsendringer som 

omfatter sammensetningen i elevrådet 

eller elevrådsstyret, trer i kraft ved starten 

av neste semester. 

Ny paragraf: 8. Kontrollkomite 

 8.1. Kontrollkomitéen skal sørge for at 

elevrådet følger egne grunndokumenter. 

 8.2 Kontrollkomitéen består av enten tre 

(3) eller fem (5) medlemmer. Blant disse 

skal en være valgt til å være leder. 

 8.3. Kontrollkomitéen skal delta på alle 

elevrådets møter og gå gjennom 

elevrådets arbeid. 

8. Valg 9. Valg 

8.1. De tillitsvalgte og 

vararepresentantene velges ved 

demokratisk avstemning i hver enkelt 

klasse når 2/3 av klassens elever er til 

stede ved en avtalt tid. Valget vinnes med 

simpelt flertall. På høstsemestret må dette 

9.1. De tillitsvalgte og 

vararepresentantene velges ved 

demokratisk avstemning i hver enkelt 

klasse når 2/3 av klassens elever er til 

stede ved en avtalt tid. Valget vinnes med 

simpelt flertall. På gynnelsen av skoleåret 
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valget foregå tidlig i perioden innen en 

frist satt av elevrådsstyret. Dersom det 

kun er én kandidat som stiller, vinner 

kandidaten på akklamasjon og videre 

valg er unødvendig. 

må dette skje innen en frist satt av 

elevrådsstyret. Dersom det kun er én 

kandidat som stiller, vinner kandidaten på 

akklamasjon og videre valg gjennomføres 

for å velge en vara. 

8.3. Ved personvalg av styremedlemmer 

må en kandidat få absolutt flertall for å 

vinne valget. Er det mer enn to kandidater 

ved hvert av disse valgene, skal prioritert 

stemmegivning benyttes. Ved personvalg 

av tillitsvalgte og vararepresentanter i 

klassene, kreves simpelt flertall for å 

vinne valget. Ved andre personvalg enn 

de nevnte, har elevrådsstyret myndighet 

til å innstille på om det skal kreves 

absolutt eller simpelt flertall for å vinne 

valget. 

9.3. Ved personvalg av styremedlemmer 

må en kandidat få absolutt flertall for å 

vinne valget. Er det mer enn to kandidater 

ved hvert av disse valgene, skal prioritert 

stemmegivning benyttes.  

8.7. Elevrådet skal velge en leder av 

skolens nåværende bistandsprosjekt før 

påske. Denne personen leder 

arrangeringen av prosjektet til høsten.  

Punktet er strøket. 

8.8. En uravstemning skal avholdes ved 

valg av bistandsprosjekt i henhold til § 

4.1. Valget avholdes etter utløpt kontrakt 

for forrige prosjekt. 

9.8. En uravstemning skal avholdes ved 

valg av bistandsprosjekt i henhold til § 

4.1. Valget avholdes etter utløpt kontrakt 

for forrige prosjekt. Kontrakten må 

fornyes ved uravstemning minst hvert 

tredje år, dersom kontraktsperioden er 

lengre. 

8.10 Ved valg av medlemskap i EO må 

politisk plattform vedtas samtidig og den 

trer i kraft etter valget. Dette skjer på et 

ekstraordinært årsmøte. 

Punktet er strøket. 

9. Den tillitsvalgte 10. Den tillitsvalgte 

9.1. Den tillitsvalgte skal bringe 

informasjon mellom elevrådet og klassen, 

og ta opp saker i elevrådet fra klassen. 

Når saker har blitt behandlet i klassene, er 

de tillitsvalgte bundet av klassenes 

mening. Når saken ikke er behandlet i 

klassen, må tillitsvalgte stemme slik de 

tror klassen ville ha stemt. 

10.1. Den tillitsvalgte skal bringe 

informasjon mellom elevrådet og klassen, 

og ta opp saker i elevrådet fra klassen. 

Når saker har blitt behandlet i klassene, er 

de tillitsvalgte bundet av klassenes 

mening. 

9.6 Hvis fraværet til en tillitsvalgt 

overstiger mer enn tre møter på rad, vil 

vedkommende få varsel, og om ikke 

oppførselen forbedres, vil vedkommende 

bli avsatt.  

10.6 Hvis fraværet til en tillitsvalgt 

overstiger tre elevrådsmøter på rad, og 

klassen ikke blir representert av 

vararepresentanten på disse møtene, vil 

vedkommende få varsel. 

10. Representasjon 11. Representasjon 

10.1. I Driftsstyret skal det sitte to 

elevrepresentanter, med tre rangerte 

11.1. I Driftsstyret skal det sitte to 

elevrepresentanter, med tre rangerte 
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vararepresentanter. Det skal, så langt det 

lar seg gjøre, sørges for at 1. og 2. 

vararepresentanten går i andreklasse og 3. 

vararepresentanten i førsteklasse.  

vararepresentanter. Det skal, så langt det 

lar seg gjøre, sørges for at 1. og 2. 

vararepresentanten går i andreklasse og 3. 

vararepresentanten i førsteklasse. 

Representantene velges ved skoleårets 

begynnelse. 

10.2 Elevrådet velger en representant for 

elevene til styret i Stiftelsen Oslo 

Katedralskole. Representanten må være 

over 18 år. Styret innstiller på en kandidat 

til vervet. Valget av representanten blir 

gjort i elevrådet etter valg av 

elevrådsleder. 

11.2 Elevrådet velger en representant for 

elevene til styret i Stiftelsen Oslo 

katedralskole. Styret innstiller på en 

kandidat til vervet. Valget avholdes etter 

skoleårets start, samtidig som valget av 

representanter til driftsstyret og kattas 

venneforening. 

10.3. Elevrådet velger representanter til 

Oslo katedralskoles venner.  

11.3. Elevrådet velger to representanter 

til Oslo katedralskoles venner ved 

skoleårets begynnelse.Representanten må 

være fra Elevrådet. 

11. Mistillitsforslag 12. Mistillitsforslag 

11.3. Ved alminnelig flertall til 

mistillitsforslag av elevrådet, skal 

styremedlemmet avsettes innen syv 

dager, og det skal i løpet av disse syv 

dagene innkalles til ekstraordinært 

elevrådsmøte hvor det foregår valg av 

nytt styremedlem. 

Punktet er strøket. 

12. Vedtekter ved eventuelt 

medlemskap i Elevorganisasjonen 

Hele paragrafen er strøket. 

13. Annet 13. Annet 

13.1 Elevene skal minst hvert tredje 

skoleår få mulighet til å velge om skolen 

kollektivt skal være medlem av 

Elevorganisasjonen. Avgjørelsen skal 

fattes ved en uravstemning organisert av 

elevrådet og Elevorganisasjonen. 

Avstemningen skal skje skriftlig. 

Innmelding/videreføring av medlemskap 

i Elevorganisasjonen må skje ved absolutt 

flertall.  

13.1 Elevene skal minst hvert tredje 

skoleår få mulighet til å velge om skolen 

kollektivt skal være medlem av 

Elevorganisasjonen. 

13.2. De ansvarlige i styret skal skrive 

rapporter fra arrangementer, med unntak 

av møter, som faller inn under deres 

ansvarsområde. Leder skriver rapport fra 

arrangementer som ikke naturlig faller 

inn under noen av styremedlemmenes 

ansvarsområder.  

Punktet er strøket. 

13.3. Det skal tilstrebes at elevrådet 

godkjenner overføring av større 

pengesummer i forkant av 

arrangementene der pengene brukes. 

13.3. Elevrådet skal godkjenne overføring 

av større pengesummer i forkant av 

arrangementene der pengene brukes. 

13.7 Ved misnøye ved skolens Punktet er strøket. 
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Endret: 3.2 

Nytt punkt: 3.3, 3.4 

 

§ 4. Uravstemning 

Endret: 4.1 

 

§ 5. Elevrådsmøtene 

Endret: 5.6 

 

§ 6. Årlige arrangementer 

Endret: 6.1, 6.2 

Nytt punkt: 6.6 

 

§ 7. Grunndokumenter 

Endret: 7.3, 7.5 

 

§ 8. Kontrollkomite 

Nytt punkt: 8.1, 8.2, 8.3 

 

bistandsprosjekt skal elevene kunne kalle 

inn til uravstemning hvis ¼ av elevene er 

for å stemme over et nytt 

bistandsprosjekt. Daværende 

bistandsprosjekt må være et alternativ. 
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§ 9. Valg 

Endret: 9.1, 9.3, 9.8 

 

§ 10. Den tillitsvalgte 

Endret: 10.1, 10.6 

 

§ 13. Annet 

Endret: 13.1, 13.3 


