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Bakgrunn
Desisjonskomitéen behandler denne tolkningen på eget initiativ.
Før fjorårets elevting ble det av forberedende komite for vedtekter utarbeidet et
helhetlig forslag til nye vedtekter, som hadde som mål å være en omstrukturering. Det
var særs få reelle endringer i dokumentet, og alle disse ble lagt frem for Elevtinget før
dokumentet ble lagt til grunn for behandlingen.
En av de gjennomgående strukturelle endringene var i det som før het «Vedlegg 3
1 – Valgreglement». Her sto det før oppført hvilke verv som hvert år skal velges. Dette
ble endret til at det under kapittelet for hvert enkelt organ står hvilke verv organet skal
bestå av, og så står det at organet skal velges hvert år.
I prosessen med å endre dette ble det ikke lagt merke til at den praktiske
sammensetningen av organene endret seg. Der det før sto at man hvert år skal velge en
på ett toårsverv, ble det til at komiteen skal ha en person som sitter på et toårsverv. Det
som var ment som en ordrett flytting av kapittelet, endret mening for disse
toårsvervene
Dette skjedde med toårsvervene i henholdsvis Desisjonskomitéen, Valgkomiteen og
OD-styret.
Den forberedende komiteen la ikke merke til dette, og la fram det helhetlige forslaget
som at det ikke var gjort noen endring i sammensetningen på disse organene. Den
sittende Desisjonskomitéen, Valgkomiteen, og Elevtinget la heller ikke merke til denne
feilen. Vedtektene ble derfor vedtatt slik. Når man kom til saken Valg ble vervene som
hele veien var intensjonen at skulle være med, valgt ved akklamasjon av Elevtinget. Det
er derfor tydelig at intensjonen til Elevtinget hele veien var å fortsette med den tidligere
praksisen for toårsverv, slik de selv videreførte.
Da den da sittende Desisjonskomitéen ble klar over dette, tolket de valget av disse vervene for
ugyldige. Personene som ble valgt ble fjernet fra vervene sine, og feilen i vedtektene ble tolket
til å være den riktige sammensetningen i organene.
Den nå sittende Desisjonskomitéen mener, på bakgrunn av al denne informasjonen om
saksgang og det som er å oppfatte som Elevtinget ønske, at dette var feil av den forrige
komiteen. Vi har derfor valgt å tolke det slik:
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Tolkning
I Elevorganisasjonens vedtekter § 49a, kulepunkt 1, § 51a, kulepunkt 1, og § 51a, kulepunkt 1,
skal «Ett (1) medlem med funksjonstid på 2 år» erstattes med «(2) medlemmer med funksjonstid
på 2 år. (Ett medlem velges hvert år)»
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