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Endringer i Boligråd, Velferdsråd og Idrettsråd 
 
 
Bakgrunn 
Mandat for Boligrådet og Velferdsrådet ble vedtatt av Konsernstyret første gang i 2008, og i 2014 
ble disse revidert, samtidig som man opprettet et Idrettsråd. De siste par årene har Velferdstinget 
vært i dialog med administrasjonen i Sit angående mulige endringer av rådene, da Velferdstingets 
Arbeidsutvalg opplever at disse ikke fungerer etter sin hensikt. 

 
 
Velferdstinget fattet følgende vedtak på Velferdstingets møte 02.02.21: 
 
 

VT-sak 03/21 - Behandling av rådene 
 
I – Velferdstinget vedtar å legge ned Ankerådet. 
 
II – Velferdstinget vedtar nytt mandat for Boligrådet med de endringer som kom frem i 
møtet, og sender mandatet til styret i Sit for godkjenning. 
 
III – Velferdstinget vedtar å legge ned Idrettsrådet og vedtar at Sit i samarbeid med 
Velferdstinget skal opprette et idrettspolitisk forum hvor de samler de ulike 
studentidrettslagene, studentligaene, og andre relevante idrettsaktører for studentene 
tilknyttet Sit. Det idrettspolitiske forumet skal være en arena hvor Sit kommer i kontakt med 
idrettslagene og studentligaene og diskuterer aktuelle saker sammen med dem. Fra Sit skal 
leder for idrett og trening delta. Én eller flere i Velferdstingets arbeidsutvalg skal inviteres 
til det idrettspolitiske forumet, og det skal gjennomføres minst to møter i semesteret. 
 
IV – Velferdstinget vedtar å legge ned Velferdsrådet. 

 
 
Administrasjonen erfarer at Velferdsrådet og Idrettsrådet de siste årene ikke har fungert etter sin 
hensikt, og anser et idrettspolitisk forum som en bedre løsning for dialog og samarbeid innen idrett 
mellom Sit og studentene. Det velferdspolitiske aspektet blir ivaretatt av administrasjonens 
jevnlige kontakt med Velferdstingets arbeidsutvalg. 
 
 
Saksbehandler: Margrethe S. Baustad  
 
 
Tilrådning:  
Styret vedtar å legge ned Velferdsrådet og Idrettsrådet. Styret godkjenner nytt mandat for 
Boligrådet, og ber administrasjonen i samråd med Velferdstinget utarbeide mandat for 
Idrettspolitisk forum. 
 



Styret i Sit  
Styresak B 10 / 2021                               05. mars 2021 
 

Endringer i Boligråd, Velferdsråd og Idrettsråd  Side 2 

 
Trondheim, 26. februar 2021 
 
Audhild Kvam 
 
Vedlegg 1: Revidert mandat for Boligrådet 
Vedlegg 2: Mandat for Boligrådet fra 2014 
Vedlegg 3: Mandat for Velferdsrådet 
Vedlegg 4: Mandat for Idrettsrådet 


