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Studentforeninger og frivillig studentaktivitet er et 
gode som Studentsamskipnaden SiO (heretter SiO) 
ønsker å legge til rette for på SiOs studentbyer. Det 
gjelder både utendørs og innendørs aktiviteter. 
Studentforeninger som har avtale om virke i SiOs 
studentbyer skal være registrert og godkjent etter 
dette reglementet. 

Formålet med dette reglementet er å legge til rette 
for at studentforeninger kan skape aktivitet for 
studenter i SiOs studentbyer. Intensjonen er videre 
å sørge for at aktiviteten som skjer på studentbyen 
kommer beboerne og andre studenter til gode ved 
at foreningene har en åpen og inkluderende 
medlemsmodell. 

Dette reglementet og senere endringer fastsettes av 
SiO. Godkjente studentforeninger skal informeres 
om endringer i reglementet. Reglementet og 
registreringsordningen administreres av SiO 
Foreninger på vegne av SiO. 

1. Hva er en studentforening ved en av SiOs 
studentbyer? 

En studentforening ved en av SiOs studentbyer er:  

• En samling av minimum fire studenter. 

• Demokratisk forent om et formål som kommer 
bomiljøet på studentbyen til gode. 

• En egen juridisk ansvarlig enhet uavhengig av 
SiO. 

• Godkjent etter dette reglement. 

2. Hvorfor registrere studentforeninger? 

Godkjenning og registrering av studentforeninger 
gjør det mulig for SiO å: 

• Kunne komme i kontakt og eventuelt tilby 
studentforeninger fordeler og støtte. 

• Synliggjøre mangfoldet av aktiviteten til 
studentforeninger på studentbyene. 

• Tydeliggjøre hvilke forventninger og krav som 
stilles til en godkjent studentforening. 

• Sikre at tilrettelegging og eventuelt støtte til 
studentforeningene primært kommer studenter 
som bor på studentbyen til gode. 

3. Hvorfor være godkjent studentforening ved 
en av SiOs studentbyer? 

Godkjente studentforeninger ved en av SiOs 
studentbyer blir presentert på SiOs nettsider og 
foreningene kan: 

• Benytte studentbyens navn som del av 
foreningens navn. 

• Søke om lån av lokaler til foreningens aktivitet. 

• Stå på stand og drive øvrig 
informasjonsvirksomhet på studentbyen. 
Plakater kan henges opp på anvist område. 

• Få råd og veiledning til etablering og drift av 
SiO Foreninger. 

• Delta på SiO Foreningers kurs. 

• Søke om økonomisk støtte fra Velferdstingets 
Kulturstyre. 

4. Hvordan bli godkjent som studentforening 
ved en av SiOs studentbyer? 

Søknad om å bli godkjent studentforening skjer ved 
utfylling av elektronisk registrerings-skjema på 
«Mine Foreninger» under «Min Side» på sio.no. 

Opplysningene som oppgis her er offentlige og 
omfatter følgende:  

• Foreningens navn, formål, adresse,  
e-postadresse og eventuelt 
organisasjonsnummer. 

• Foreningens vedtekter som lastes opp via «Min 
Side» på sio.no. 

• Foreningens kontaktperson med 
kontaktinformasjon. 

• En kort presentasjon av foreningen som viser 
dens tilknytning til studentbyen. 

• Beskrivelse av foreningens aktivitet og formål 
på engelsk. 

• Antall medlemmer i foreningen. 

• Oversikt over foreningens eventuelle 
undergrupper, eller om foreningen er 
undergruppe av en annen forening. 

For godkjenning eller vurdering av foreningens 
aktivitet forbeholder SiO seg retten til å kunne:  

• Be om ytterligere opplysninger fra foreningen. 

• Kreve at opplysningene foreningen oppgir skal 
dokumenteres. 

5. Kriterier for å være en godkjent 
studentforening 

Studentforeningen må: 

1) Være en selvstendig juridisk og organisatorisk 
enhet både i vedtekter og praksis. 
 

2) Ha vedtekter hvor det fremgår at:  
a) foreningen har en demokratisk oppbygning 
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som gir mulighet for medvirkning og innflytelse 
for alle foreningens medlemmer. 
b)  foreningens øverste organ er årsmøtet hvor 
alle medlemmer har møte- og stemmerett, 
styret velges, samt at eventuell årsberetning og 
regnskap skal legges frem og godkjennes av 
medlemmene. 
c) foreningens formål er å drive virksomhet for 
og med studenter ved studentbyen eller 
engasjere studenter til innsats overfor 
målgrupper utenfor studentbyen. 
d) foreningens formål og virksomhet ikke er i 
strid med norsk lov eller forskrift, eller andre 
bestemmelser fastsatt av departement eller 
SiO. Foreningen kan heller ikke formidle 
informasjon eller reklame for virksomhet som er 
i strid med nevnte bestemmelser. 
e) eventuelt økonomisk overskudd skal 
benyttes til foreningens formål/målgruppe, da 
foreningens styre eller medlemmer ellers ikke 
kan ta ut økonomisk utbytte fra en 
studentforening. 
f) foreningen har avklart ideell mottaker av 
foreningens verdier ved eventuell nedleggelse, 
jf.pkt.8 om avvikling av en studentforening.  
 

3) I hovedsak rekruttere medlemmer blant 
studentmassen ved studentbyen de er tilknyttet 
og har minimum fire medlemmer. Det skal 
oppgis antall medlemmer og foreningen skal:  
a) bestå av minst 80%* 
semesteravgiftbetalende studenter i SiO. 
b) ha en kontaktperson som er 
semesteravgiftbetalende i SiO og som sitter i 
styret. 
c) ha et styre hvor minst 50 % av styrets 
medlemmer er semesteravgiftbetalende i SiO. 
d) føre medlemsregister med navn, 
fødselsdato og som viser hvorvidt medlemmene 
betaler semesteravgift til SiO i inneværende 
semester. 
 

4) Være en selvstendig demokratisk enhet fra en 
eventuell moderorganisasjon. Dersom 
foreningen har faste vedtekter fra 
moderforeningen eller det ikke kommer frem i 
foreningens vedtekter at foreningen er for 
studenter må dette forklares spesielt i 
beskrivelsen av foreningens virksomhet. 
 

5) Følge kriterier for registrering og oppdatering av 
informasjon og medlemslister som følge av 
dette reglement, jf. pkt. 4 og 6. 
 

6) Foreninger med særlig tilknytning til 
studentbyen, men som ikke oppfyller alle 
kriteriene, kan likevel etter en samlet vurdering 
av SiO bli godkjent som studentforeninger. 

6. Oppdatering av informasjon fra 
studentforeninger 

Godkjente studentforeninger skal oppdatere 
registrert informasjon slik at informasjonen ikke er 
eldre enn seks måneder.  

Informasjon om kontaktperson skal oppdateres 
løpende ved endringer i foreningen. 

Dersom det er foretatt endringer i vedtektene, skal 
et oppdatert eksemplar av vedtektene lastes opp. 

7. Mislighold 

En studentforening kan miste sin godkjenning 
dersom foreningen: 

1) Ikke oppdaterer informasjon innen angitt frist, 
jf.pkt.6. Studentforeningen vil, etter å ha 
kontaktet SiO Foreninger, få tilbake 
godkjenningen dersom informasjon etter 
oppdatering oppfyller kriteriene i pkt. 5. 

2) Ikke lenger oppfyller kriteriene som 
studentforening. Studentforeningen kan søke 
om ny godkjenning ved å registrere seg på nytt 
når kriteriene oppfylles igjen.  

3) Ved sin praksis bryter med kriteriene jf. pkt. 5 
eller bryter avtaler som foreningen har gjort 
med SiO. Ved grove brudd kan 
studentforeningens godkjenning og registrering 
oppheves med øyeblikkelig virkning. 

Tvilstilfeller avgjøres av SiOs boligdirektør. I denne 
type saker skal foreningen høres før foreningens 
godkjenning opphører. Vedtaket kan påklages av 
foreningen innen tre uker for behandling av SiOs 
boligdirektør. 

Studentforeninger kan ved brudd på kriterier jf. pkt. 
5 og 6 eller ved brudd på avtaler med SiO ilegges 
en karantenetid på 3 måneder der foreningen retter 
feil og kan bevise endring, før det på nytt kan søkes 
om godkjenning.   

8. Publisering av informasjon 

Deler av den registrerte informasjonen publiseres 
på SiOs nettsider (jf. pkt. 4). Dette inkluderer navn 
på kontaktperson, samt telefonnummer og e-
postadresse til kontaktperson og studentforening. 

9. Avvikling av en studentforening 

Økonomisk overskudd ved avvikling overføres ideell 
mottaker i tråd med foreningens vedtekter. Hvis 
dette ikke er mulig overføres økonomisk overskudd 
til Velferdstingets Kulturstyre. Dersom foreningen 
har mottatt øremerkede midler bevilget av SiO eller 
Velferdstinget, skal disse midlene føres tilbake til 
bidragsyter dersom foreningen opphører. 

 
 
 
 
* ved 4 medlemmer er det tilstrekkelig at 75% er 
studenter. 


