
 
  

Innkalling og saksliste til SP-møte 01. Oktober 

Sted: Kristiansand   

Rom: Info kommer senere 

Tid: 10:00 - 17:00  
 

  

     Madhu Bilas Neupane         

 Nikolai Nilsen Bjerke        Synnøve Johnsen Åslid     

  Abednego Akwasi Asante Asiedu    Malin Måøy      

  Celia Kathrine Engesæth       Jahanzaib Safdar  

 Cassandra Brown    Helene Meek Lindås  

 Natali Lien          Kristine Lande  

 Vår Eline Nilsen       

     

  Susanne Sævdal Bere   

    

Sak/år     Vedlegg  



                                                 

SP 58/22  Orienteringer:  
● Orienteringer fra eksterne verv   

- Høgskolestyret  

- LOKUT  

- LMU  

- FOU- utvalg  

- Utdanningsutvalget  

- Klagenemnda  

● Orientering fra Arbeidsutvalget  

- Leder – Vår  
- Politisk nestleder – Jahanzaib  
- Organisatorisk nestleder – Natali  
- Kommunikasjonsansvarlig – Abednego  

● UH-nett vest- Vår  

● NSO ledersamling - Natali  

● Studentrådsvalg – Susanne  

● Oppsigelse – Susanne   

 
Påminnelser:  

- Gjennomgang av replikk, kommentar og innlegg tegn.  
 

  

SP 57/22  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 59/22  Valg av nye representanter /New representatives  
Det mangler noen som sitter i LOKUT – her skal det velges både fast 
representant og vara. Vi velger dette på neste møte.  

 

We need someone to sit in LOKUT so we choose this at the meeting.  

   
Arbeidsutvalgets innstilling /The working committee’s recommendation:  

Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker.  

The work committee does not introduce matters for discussion. 

  

SP 60/22  Samarbeidsavtalen (D)  

Samarbeidsavtalen skal sees på dette året – det bes om at 
Studentparlamentet går gjennom for å se om de ønsker å endre noe. 

 

The collaboration agreement will be reviewed this year - it is 
requested that the Student Parliament go through it to see if they 
want to change anything. 

 

 Arbeidsutvalgets innstilling /The working committee’s recommendation:  

Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker.  

The work committee does not introduce matters for discussion. 
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SP   

62/22  

Promotering av Studentparlamentet /Promotion of the student 
parliament (D)  

Vi diskuterer rundt promotering av studentparlamentet   
We discuss around promotion of the student Parliament  
 
Arbeidsutvalgets innstilling /The working committee’s recommendation:  

Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker.  

The work committee does not introduce matters for discussion. 

  



SP 63/22 ShoT resultatene /Shot results /Verdens dagen for psykisk helse  

Vi har fått resultatene fra ShoT undersøkelsen, vi tar en titt på tallene og 
tar en runde rundt om noe tiltak bør gjøres – se skriv fra Marit Offerdal.  

 

We look at the results from ShoT.  
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SP 64/22 Hvordan engasjere studenter til å sende eller melde saker? / How to 
get students to report cases to us?  

Vi tar en ny runde på hvordan få studenter til å sende saker til oss.  

We take a new round for how to get students to report cases to us. 

 

SP 65/22   Eventuelt og møtekritikk    

  
   


