
Mandat for Idrettsrådet 

Formål 

Idrettsrådet skal være en tankesmie og skal bidra til brukermedvirkning, nærhet og god dialog 

mellom studentene, Velferdstinget (VT) og SiT Idrett. 

 

Sammensetning 

To studenter fra VT, 1 skal være fra AU 

To studenter, ikke fra VT 

Velferdsdirektør 

Idrettssjef 

Sekretær oppnevnt av Velferdsdirektør 

 

Studentene har funksjonstid på et år og alle oppnevnes av VT. Studentrepresentanten som skal 

velges fra VT skal velges ved VTs første møte etter sommeren. De to studentene som ikke er 

fra VT skal velges på VTs første møte på vårsemesteret. Sammensetningen bør være best 

mulig balansert med tanke på kjønn, campustilhørighet osv. Idrettssjef oppnevner den andre 

representanten fra SiT Idrett. 

 

Idrettsrådet skal ha følgende oppgaver: 

• Være et kreativt rådgivende forum hvor nye ideer kan lanseres og foredles 

• Være en ressurs i profilerings- og informasjonsarbeid 

• Være en lyttepost ut mot studentene 

• Gjennom god kjennskap til SiT skal medlemmene bidra til god produkt- og tjenesteutvikling 

• Gi innspill til handlingsplaner 

 

Arbeidet skal legges opp etter følgende struktur: 

• Det avholdes minimum 2 møter pr. semester. 

• Sekretær kaller inn til møtene med 5 dagers varsel i samråd med rådets leder. Konsulenten 

   fra VT og Idrettsrådets leder skal legge opp en tentativ møteplan i begynnelsen av hvert 

   semester. 

• Idrettsansvarlig i VTs arbeidsutvalg er leder for Idrettsrådet. Idrettsrådets leder  

   forutsettes å ha god dialog med øvrige medlemmer i VT/AU. 

• Fra møtene skrives referat som sendes ut til møtedeltagerne, snarest (innen 1 uke). Møte- 

   referatet skal godkjennes snarest, og senest 1 måned etter møtet. Etter godkjenning sendes  

   møtereferatet til VT, konsernstyret og ledelsen i SiT. 

• Nye studentmedlemmer skal snarest mulig gis nødvendig opplæring av Idrettsrådets leder. 

• Idrettsrådets medlemmer kan delta på temadager og seminarer. 

• Medlemmene av rådet er ansvarlig for fortløpende å melde saker inn til rådet. 

• Møteinnkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt nødvendig bakgrunns materiell. 

 

Formelle styringslinjer 

Samarbeidsavtalen mellom Konsernstyret og VT ligger til grunn. 

 

Endring 

Mandatet for Idrettsrådet kan endres dersom partene ser behov for dette. 

 

Trondheim, 24. oktober 2014 

 

…………………….                                                                               …………………….. 

Leder Konsernstyret                                                                                Leder Velferdstinget 


