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ENDRING AV VEDTEKTENE § 3.1 og 3.2 STUDENTREPRESENTASJON I NLAs STYRE OG ÅRSMØTE –
1. GANGS BEHANDLING
NLA har studentmedlemmer ved begge de to studiestedene som tilbyr 5-årig masterutdanning i
landskapsarkitektur, NMBU (210 studentmedlemmer) og AHO (33 studentmedlemmer).
Fram til 2018 har representasjon i NLAs styre vært forbeholdt studentene ved NMBU, ved at linjeforeningen for
landskapsarkitektstudentene, Terra Forma – har valgt studentrepresentant og vara for studentrepresentanten
til NLAs styre.
Ved AHO har studentlaget SAHO to representanter for landskapsarkitektstudentene. På bakgrunn av at AHO fra
2018 tilbyr 5-årig studium i landskapsarkitektur, foreslås en endring i NLAs vedtekter som vil åpne for
studentrepresentasjon også fra AHO. Til sammenligning har NALs styre og høyeste organ, Representantskapet
(RS), studentrepresentasjon fra alle tre studiestedene; AHO, NTNU og BAS. NALs studentgruppe velger selv en
representant til NALs styre og vara for studentrepresentanten.
Styret fremmer en generell ordlyd for årsmøtet, som at alle studiesteder med godkjent masterstudium i
landskapsarkitektur kan oppnevne en (1) studentrepresentant til NLAs styre. I 2019 vil dette gjelde NMBU og
AHO, dvs til sammen to.
Ordlyden i gjeldende vedtekter:
Pkt 3.2.3 under 3.2 Styret lyder:
- Studentlaget for landskapsarkitektstuderende ved NMBU har rett til å delta på styremøtene med en
valgt representant. Representanten har stemmerett.
Pkt 3.1.8 under 3.1 Årsmøtet lyder:
- Studentrepresentant for landskapsarkitektlaget ved NMBU har rett til å delta med en valgt representant
på årsmøtet m.v. Representanten har stemmerett.

Forslag til vedtak:
Vedtektenes § 3.2.3 under § 3.2 Styret endres til:
- Studentlagene for landskapsarkitektstuderende ved studiesteder med godkjent masterstudium har rett
til å delta på styremøtene med en (1) valgt representant fra hvert studiested. Representantene har
stemmerett. Det velges vararepresentant for hver av representantene, ved hvert studiested.
Vedtektenes § 3.1.8 under § 3.1 Årsmøtet endres til:
- Studentrepresentant for landskapsarkitektlagene ved studiesteder med godkjent masterstudium har rett
til å delta på årsmøtet med en (1) valgt representant fra hvert studiested. Representanten har stemmerett.
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