
 
  

Innkalling og saksliste til SP-møte 05. Mars  

Sted:  

Kristiansand campus – 

klasserom A  

Tid:   

5. Mars kl 11.00- 15.00  
  

                                                                                    

        Anders Nyhus Røed     Ida Kallevik  

     Anne Vierdal      Markus Dahr Berg        

     Morten Ødegård Tømte   Vår Eline Nilsen      

     Eilif Hallingstad Finnseth  Enea Johannesen Skaug    

     Susanne Sævdal Bere      Cassandra Brown     

        

        
  

  

Sak/år     Vedlegg  



SP 20/22  Godkjenninger:  

 Forslag til vedtak:  

● Susanne velges til referent  

● Susanne velges til ordstyrer  

● Vår Eline velges til møteleder  

● Innkalling og saksliste godkjennes  

● Referat fra SP- møte godkjennes  

  

  ●  Saker meldes opp til eventuelt   

SP 21/22  Orienteringer:  
 ●  Orienteringer fra eksterne verv   

- Høgskolestyret – Markus og Vår  

- LOKUT – Eilif og Anne  

- LMU – Enea   

- FOU- utvalg – Morten   

- Utdanningsutvalget – Enea og Anne   

- Klagenemda - Enea   

- Studentrådene – Markus og Susanne   
- Oppdateringer fra AU – Arbeidsutvalget  

  

SP 22/22   Søknad om midler til Haugedagen  (V) 

Styret har søkt om 10 000kr for å arrangere Haugedagen 2022. Vi 
behandler søknaden og Jenny er med for spørsmål.   

  

SP 23/22 Søknadene fra Studentrådet Oslo (V) 

Det er blitt sendt inn to søknader fra Oslo SR, vi behandler 
søknadene. Gjerne les disse i forkant. 

 

SP 24/22 Søknad om midler til futsal lag på NLA (V) 

Det er søkt om midler for å kunne starte et futsal lag. De søker om 
30 000kr som vil bli brukt til å få kjøpt utstyr, drakter og leie en 
hall for å kunne trene. SP behandler søkanden.  

 



 Studentrådet Sandviken søker om større budsjett  

SR sandviken spør om å få et større budsjett for å kunne ha mer 
aktiviteter fremover. Vi behandler forespørselen.  

 

SP25/22 Organisasjonskonsulent samling 

Susanne er invitert på en samling for organisasjonskonsulenter 
som NSO holder. SP må dekke reise/overnattings kostnader og 
derfor diskuteres det om dette er noe vi skal gjøre. 

 

 SP 
26/22 

Valget og tiden fremover   

Det er snart valg – kommunikasjonskomite fremlegger et 
tidsprogram for tiden fremover hvor det er viktig vi deltar alle 
sammen for å promotere valget.   

  

SP 27/22  Eventuelt og møtekritikk / møteros     

  
    


