VEDTEKTER
for
STUDENTSAMSKIPNADEN I MOLDE
§1. NAVN
Selskapets navn er Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde)
§2. FORRETNINGSKONTOR
SiMolde har sitt forretningskontor i Molde.
§3. FORMÅL
SiMolde skal drives i samsvar med «Lov om studentsamskipnader» av 1. januar 2013 og ”Forskrift om
studentsamskipnader” av 1. januar 2013. Studentsamskipnaden har som oppgave å ta seg av interesser
som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved læresteder i Romsdal og Nordmøre der studenter har
betalt semesteravgift til studentsamskipnaden. Sammen med Høgskolen i Molde og andre institusjoner
innenfor høyere utdanning i Romsdal og Nordmøre skal Studentsamskipnaden arbeide for å legge
forholdene til rette for at dagens og framtidens studenter skal få en trygg og effektiv studiesituasjon.
Studentsamskipnaden har ikke erverv til formål.
§4. TILKNYTTEDE INSTITUSJONER
Høgskolen i Molde er tilknyttet Studentsamskipnaden i Molde, jfr. samskipnadslovens § 4.
Departementet avgjør hvilken studentsamskipnad den enkelte institusjon skal være tilknyttet
§5. STYRETS OPPGAVER
Studentsamskipnaden ledes av et styre som har den øverste myndighet i alle saker som vedrører
samskipnadens virksomhet. Styrets oppgaver og ansvar framgår av § 6 i Lov om studentsamskipnader.
Styret har ellers til oppgave å sørge for at studentsamskipnadens lovbestemte formål er oppfylt og at
virksomheten er i samsvar med lov, forskrift og reglement.
Styret tilsetter direktør som forestår driften etter de retningslinjer styret fastsetter. Ansettelser for øvrig
foretas av styret eller den styret gir fullmakt til. I de tilfeller styret finner det hensiktsmessig, kan det
nedsettes særskilte utvalg for deler av virksomheten. Instruks for det enkelte utvalg fastsettes av styret.
Styret kan meddele prokura.
§6. STYRETS SAMMENSETNING
Studentsamskipnaden i Molde skal ha et styre på 7 medlemmer og er satt sammen som følger:
- 2 medlemmer oppnevnes av Høgskolen i Molde
- 1 medlem velges av og blant de ansatte i Studentsamskipnaden
- 4 medlemmer velges av studentene







Medlemmer oppnevnt av høgskolen og blant ansatte i SiMolde skal ha personlige
vararepresentanter. Studentenes varamedlemmer rangeres i henhold til varaliste (1, 2 osv.).
Valg av studentenes styremedlemmer skjer i henhold til forskrift om studentsamskipnader (urnevalg
eller oppnevnt av Studenttinget i Molde). Hvis studentene ved dette valget ikke har valgt styreleder,
velger styret selv leder. Det er styret som velger nestleder. Disse valgene gjøres hvert år.
For styremedlemmene valgt av studentene er funksjonstiden 1 år, mens de øvrige velges for 2 år.
Kravene i likestillings- og diskrimineringsloven § 28 om representasjon av begge kjønn skal være
oppfylt innen den enkelte valgkrets.
Funksjonstiden løper fra/til 1. august, dog slik at styremedlemmer forblir i vervet inntil nytt medlem
kan overta selv om den ordinære funksjonstiden er gått ut.

Direktør er styrets sekretær og har forslags- og talerett, men kan ikke være medlem av styret.

§7. STYREMØTE
Studentsamskipnadens styre holder møter til tider det selv fastsetter, for øvrig etter innkalling fra
styreleder og direktør. Det skal innkalles til styremøte når minst to av styremedlemmene, styreleder
eller direktør krever det. Styret skal kvartalsvis bli orientert om selskapets virksomhet, stilling og
resultatutvikling.
Styremøtet blir ledet av styreleder eller av nestleder dersom lederen har forfall. Hvis både leder og
nestleder har forfall velger styret en møteleder blant studentrepresentantene.
Styret kan gjøre gyldige vedtak når kravet i aksjelovens § 6-24 er oppfylt, dvs. mer enn halvparten av
medlemmene må være tilstede eller delta i styrebehandlingen, samt at alle styremedlemmer er gitt
mulighet til å delta i behandlingen av saken. Sakene avgjøres med simpelt flertall med mindre lovverket
stiller krav til 2/3 flertall. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme.
Ved valg eller tilsetting av direktør holdes ny avstemning dersom ingen har fått flertall av stemmene.
Den regnes for valgt eller tilsatt som har fått flest stemmer.
Protokollen skal underskrives av samtlige styrerepresentanter, jfr. aksjelovens § 6-29 3. ledd.
§8. DIREKTØR
Styret tilsetter direktør som har ansvaret for den daglige ledelse av studentsamskipnaden etter
retningslinjer fastsatt av styret.
§9. ENDRING AV VEDTEKTENE
Styret kan med 2/3 flertall endre disse vedtektene.
§10. REVISJON
Valg av statsautorisert revisor gjøres av styret, men valget krever godkjenning av departementet.
§11. IVERKSETTING
Vedtektene gjelder fra 3.4.2019.

