Referat fra 3. møte i studentparlamentet – 05.03.2022
Tid: 5. mars kl. 11:00-16:00
Sted: Kristiansand
Tilstede fra SP: Vår Eline Nilsen, Cassandra Brown, Markus Dahr Berg, Enea Skaug, Anne Vierdal,
Morten Ødegård Tomte
Andre: organisasjonskonsulent Susanne Sævdal Bere (referent), Eivind Kittelsen, Abednego Asante

Asiedu, Jenny Haraldsen Aas
Meldt frafall: Anders Røed, Ida Kallevik, Eilif Finnseth

Saksliste:
SP 20/22 Godkjenninger
SP 21/22 Orienteringer
SP 22/22 Søknad om midler til Haugedagen (V)
SP 23/22 Søknadene fra Studentrådet Oslo (V)
SP 24/22 Søknad om midler til futsal lag på NLA (V)
SP 25/22 Studentrådet Sandviken søker om større budsjett
SP26/22 Organisasjonskonsulent samling
SP 27/22 Valget og tiden fremover
SP 28/22 Eventuelt og møtekritikk / møteros

SP 09/22 - Godkjenninger (V)
Forslag til vedtak:
20.1 Susanne velges til referent
20.2 Susanne velges til ordstyrer
20.3 Vår Eline velges til møteleder
20.4 Innkalling og Saksliste godkjennes
20.5 Referat fra forrige SP-møte godkjennes
20.6 Saker meldes opp til eventuelt

Vedtak:
20.1 Susanne velges til Referent

20.1 – Susanne velges til ordstyrer
20.2 – Vår Eline velges til møteleder
20.3 – Innkalling og saksliste godkjennes
20.4 – Referat fra forrige møte godkjennes
20.5 – Saker meldes opp til eventuelt
•
•
•
•

Deltager til NSO landsmøte
Svar fra SP til Kvalitetssystemet
Spørsmål om vedtak i sak 23/22
Det åpnes for fortløpende eventuelt saker

SP 21/22 – Orienteringer (O)
1. Høgskolestyret
Resolusjonen «verdidokumentet og misnøyen blant studenter» vil bli tatt opp som sak i
Høyskolestyret der Markus vil ha ansvar for å presentere saken
2. LOKUT
Det er ønskelig at SP kommer med tilbakemelding på revidert kvalitetssystem. Det ble også
orientert om SPs valg.
3. LMU
Det ble diskusjon rundt fadderordningen, og forbedring av denne, i tillegg til hvordan man kan
engasjere studenter, og orientering om studiebarometeret
4. FOU-utvalg
Ønsket innspill fra studentene om psykososiale tiltak for studenter
5. Utdanningsutvalget
Fokus på internasjonalisering og revidert kvalitetssystem
6. Klagenemnda
7. Studentrådene
Markus informerte om den siste aktiviteten til studentrådet i Staffeldtsgate. De har arrangert en
vellykket feiring av Valentinsdagen. De har også opprettet en instagramkonto:
studentradet_nlaoslo.
I forhold til de resterende studentrådene så virker det som at aktiviteten øker, og at de er ganske
engasjerte. Studentrådet i Sandviken hadde et vellykket Meet and Greet-arrangement.
Organisasjonskonsulent informerte også om at studentrådene har fått ubetalt midler fra årlig
bevilgning fra studentparlamentet.

8. Oppdateringer fra AU
Kommunkasjonsansvarlig: Kommunikasjonskomiteen har hatt møte angående promotering av
valget. De har bestilt forskjellige typer merch (penner, handlenett og drikkeflasker).
Organisatorisk nestleder: Studentrådschaten har ikke vært så aktiv i det siste. AU skal ha et møte
i midten av mars der det skal bli jobbet med en del interne organisatoriske saker
Leder: AU planlegger å ha et fysisk møte 18-20. mars der de skal planlegge overlapp og ha litt
erfaringsutveksling. Leder deltok også på møte med rektor og studiesjef i sammenheng med
årsrapporten for 2021. Det ble diskutert litt om studentparlamentets resolusjoner. De sa seg
også positive til å bidra med valgpromotering.

SP 22/22 Søknad om midler til Haugedagen (V)
Se vedlegg 1. Linjeforeningen ved Hauge School of Management Oslo skal arrangere «Haugedagen
2022» den 27. april 2022, og ønsker å søke finansiell støtte fra studentparlamentet på kr 10 000.
Støtten vil bli brukt til gjennomføring av arrangementet. Det er basert på frivillig arbeid, så de vil ikke
sitte igjen med overskudd i etterkant. Arrangementet vil være åpent for alle studenter, men det vil
være inngangsbilletter for alle andre enn linjeforeningsmedlemmer som vil få gratis inngang.
Eventuelle overskudd vil bli betalt prosentvis tilbake til sponsorer.
Studentparlamentet ønsker å bli promotert i gjengjeld ved for eksempel å ha
studentparlamentsbanner ved siden av scenen.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet vedtar søknaden. Det er ønskelig at studentparlamentet blir promotert i
gjengjeld.

Vedtak:
Studentparlamentet vedtar søknaden. Det er ønskelig at studentparlamentet blir promotert i
gjengjeld.

SP 23/22 Søknadene fra Studentrådet Oslo (V)
Studentrådet i Oslo har levert inn to søknader om støtte fra studentparlamentet. Se vedlegg 2 og 3.

Søknad 1: Søknad om midler til oppbevaring og kontorrekvisita
Studentrådet i Oslo ønsker å organisere studentrådskontoret, og søker i den sammenheng støtte fra
studentparlamentet på kr 10 000 til kjøp av diverse kontorrekvisita, kaffemaskin og
oppbevaringsbokser.

Vedtatt:
Søknaden om å dekke kr 10 000 kr for kontorrekvisita og oppbevaring blir avslått på bakgrunn av
Samarbeidsavtalen med NLA Høgskolen og studentparlamentet. Studentparlamentet anbefaler at
studentrådet i Oslo ser på miljøvennlige alternativer når det gjelder innkjøp.

Søknad 2: Støtte til SHoT, studentråd og studentparlament promoteringsevent
Studentrådet i Oslo ønsker å søke støtte fra studentparlamentet til et arrangement for å promotere
studentrådet, studentparlamentet og SHoT-undersøkelsen. Det søkes om 9000 kr fra
studentparlamentet. Dette vil foregå en dag mellom 7-11. mars. Det vil bli servert pizza, og diverse
snacks, hvor man får muligheten til å svare på SHoT-undersøkelsen. Det vil også bli gitt gavekort til
noen tilfeldige vinnere.

Forslag til vedtak:
Forslag 1: Studentparlamentet dekker kr 7500
Forslag 2: Studentparlamentet gir støtte på 3000 kr, og gir en underskuddsgaranti på kr 2000
Forslag 3: Studentparlamentet dekker kr 2200 kr, med 3000 kr til underskuddsgaranti

Vedtak:
Studentparlamentet dekker opp til 3000 kr mot kvitteringer og dokumentasjon på at kjøpene er brukt
på avtalte midler, med en underskuddsgaranti på 2000 kr. Studentparlamentet blir promotert i
gjengjeld. SP dekker ikke alkohol eller andre rusmidler.

SP 24/22 Søknad om midler til futsal lag på NLA (V)
Det søkes støtte fra studentparlamentet for å starte opp et futsallag for NLA studenter i Kristiansand.
Midlene skal gå til leie av hall to ganger i uka, og utstyr slik som ball og drakter. De ønsker å søke om
kr 30 000. Det vil bli åpent for alle studenter som går på NLA Høgskolen, så lenge det er ledige
plasser.
Studentparlamentet ønsker at futsallaget promoterer SP gjennom SoMe, og evt. logo på drakter. Det
anbefales også at det opprettes egen bankkonto tilknyttet futsallaget.

Forslag til vedtak:
Forslag 1: Studentparlamentet ønsker å gi støtte til oppstart og en prøveperiode av futsal lag på 3600
kr. Vi ønsker å bistå med 1 måned (4 uker som tilsvarer 4 treninger), trening (3200 kr) og 1 fotball
(400 kr). Skal man søke om mer støtte er det ønskelig at det fremlegges budsjett og en ordentlig
søknad. Det er viktig at det dokumenteres for utgifter og vises til kvitteringer av kjøp og leie.

Forslag 2: Studentparlamentet avslår søknaden på grunnlag av manglende informasjon og budsjett.

Vedtak:
Studentparlamentet ønsker å gi støtte til oppstart og en prøveperiode av futsal lag på 3600 kr. Vi
ønsker å bistå med 1 måned (4 uker som tilsvarer 4 treninger), trening (3200 kr) og 1 fotball (400 kr).
Skal man søke om mer støtte er det ønskelig at det fremlegges budsjett og en ordentlig søknad. Det
er viktig at det dokumenteres for utgifter og vises til kvitteringer av kjøp og leie.
(4 stemmer for, 1 mot og 1 blank stemme)

SP 25/22 Studentrådet Sandviken søker om større budsjett
Studentrådet i Sandviken ønsker å søke om en budsjettøkning fra studentparlamentet. De har del
arrangementer de vil gjennomføre på vegne av studentrådet, i tillegg til at det er flere studenter i
Sandviken som ønsker å ha arrangementer for å øke det sosiale miljøet der, slik som klassetur osv.
Studentrådet har planer om å arrangere en fest for alle studenter i Sandviken, i tillegg til en
interkulturell dag. De har også planer om å kjøpe inn hettegensere med logo til alle i studentrådet, og
pynte kjelleroppholdsrommet i Sandviken.
Vedtak:
Søknaden blir avslått, med grunngivning av at det ikke er mulig å åpne studentparlamentets budsjett
på denne tiden av året. Studentrådet er velkommen til å søke midler fra studentparlamentet for
enkeltarrangementer.

SP 26/22 - Organisasjonskonsulent samling
Organisasjonskonsulent skal delta på en samling med andre organisasjonskonsulenter i Trondheim
fra 10-11. mars. Under denne samlingen vil det bli diskutert hvordan man kan engasjere studenter,
og man får innspill fra andre i UH demokratiene om hvordan de gjør det.
Organisasjonskonsulent ønsker at studentparlamentet dekker reisekostnader knyttet til dette.

Vedtak:
Studentparlamentet støtter reisekostnader knyttet til organisasjonskonsulentsamlinga.

SP 27/22 - Valget og tiden fremover
Kommunikasjonskomité fremlagte en plan for promotering av valget og etterspør hjelp fra
studentparlamentet til å rekruttere til valget.
Studentparlamentet skal ha en fellesstand på alle fire campus den 17 mars. Det er ønskelig at man gir
ut gratis kaffi og vafler/boller til studenter, og oppfordrer til å stille til studentparlamentet. Standen
vil foregå rundt lunsjtider fra kl 10:00-14:00
•
•
•
•

Cassandra og Enea reiser til Kristiansand og står på stand der
Anders og Susanne står på stand i Breistein
Markus, Eilif og Ida står i Oslo. Eventuelt kan Vår stå på stand i Oslo også
Vår og Anne står i Sandviken

Når man står på stand er det ønskelig at man tar bilder og sender de til Anne som kan legge ut på
SPs instagramkonto.
Kommunikasjonsansvarlig vil legge ut diverse promoteringsinnlegg og stories på sosiale medier (i all
hovedsak på instagram), mens organisasjonskonsulent vil ordne med å få ut informasjon på NLAs
sider, og på SPs nettside.
Den 31. mars skal det også foregå fellesstand på alle campus for å oppfordre studenter til å stemme
på kandidater til SP. På denne standen ønsker man at det blir servert boller til de som stemmer. Fint
visst det er mulighet for studenter å stemme på standen, ved å ha en pc/ipad tilgjengelig.
•

Anne har mulighet til å være i Kristiansand.

SP 28/22 Eventuelt og møtekritikk / møteros
28.1 Delegat til NSO landsmøte
Markus kan ikke stille som delegat til NSO landsmøtet som foregår i Tønsberg 21.-24. april allikevel.
Eilif står per dags dato som vara, men har ikke mulighet til å være med hele helgen. Det var ingen i
studentparlamentet som uttrykte ønske om å være delegat, så da finner de en løsning internt.

28.2 Svar fra SP til Kvalitetssystemet
NLA ønsker tilbakemelding fra studentparlamentet om revidert kvalitetssystem.
Det kom innspill fra studentparlamentet at man bør nevne at studenttillitsvalgte bør bli involvert i
prosessen dersom det oppdages kvalitetssvikt.
På punkt 5.1 er det ønskelig å ha en endring/tilføying angående digital og fysisk undervisning:
Det vil si at det skal vurderes på emne nivå, kvaliteten mellom fysisk og digital undervisning. Dette vil
sikre at studentene kan skille mellom helhetlig undervisning og individuell læringspraksis som er da
basert på plattformen digital eller fysisk undervisning
Ellers ble det enighet om at det reviderte kvalitetssystemet er et oversiktlig og ryddig dokument.

28.3 Spørsmål om vedtak i sak
Studentrådsleder i Oslo ønsker mer helhetlig informasjon rundt studentparlamentets vedtak til
søknadene som ble sendt

38.4 Møtekritikk og ros:
•
•
•
•

Elsket å ha en tidsplan som blir sagt på forhånd
Fin saksliste, bra at vi kunne få presentasjon om søknadene
Kritikk at man har overtid
Man bør bruke mindre tid på å presentasjon av søknader, der man gir søkerne en mal på
forskudd om hva de bør si noe om, og gi de for eksempel 2 minutter på å presentere saken sin.

