
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innkalling og saksliste til SP-møte 05. november  

Sted: Bergen 

Konferanserommet  

Tid: 11:30 – 15.30 

(NB! Kan endres til endelig innkalling)  

 
                                                                                   
    Madhu Bilas Neupane     Nikolai Nilsen Bjerke  

Abednego Akwasi Asante Asiedu   Celia Kathrine Engesæth 

Cassandra Brown     Natali Lien  

 
Vår Eline Nilsen     Synnøve Johnsen Åslid  

Malin Måøy      Jahanzaib Safdar  

Helene Meek Lindås  

Susanne Sævdal Bere  

 

    

    
 

 

Sak/år   Vedlegg 

SP 34/21 Godkjenninger: 

 Forslag til vedtak: 

 



● Organisasjonskonsulent velges til referent 

● Organisasjonskonsulent  velges til ordstyrer 

● Vår Eline velges til møteleder 

● Innkalling og saksliste godkjennes 

● Referat fra SP- møte godkjennes 

● Saker meldes opp til eventuelt 

 

 

SP 35/21 Orienteringer: 
● Orienteringer fra eksterne verv:  

- Høgskolestyret  

- LOKUT  

- LMU   

- FoU – utvalget  

- Utdanningsutvalget  

- Klagenemnda   

● Orientering fra Arbeidsutvalget  

-  Leder – Vår Eline  

-  Politisk nestleder – Jahanzaib  

-  Organisatorisk nestleder – Natali  

-  Kommunikasjonsansvarlig – Abednego  

Andre orienteringer  

-UHNV ledersamling – Vår Eline 

-NSO Høstkonferanse – Natali og Vår Eline 

-NSO hastemøte – Vår  

 



SP 36/21 Studiebarometeret (D) 

 

Hvordan oppfordre studenter til å svare på undersøkelsen på best 
mulig måte?  

Kort om studiebarometeret: Det er 2., 3. og 5. års studenter som 
svarer på denne. Til vanlig går undersøkelsen ut til alle 2 og 5 -
årsstudenter. I år er NLA med på en pilot hvor undersøkelsen 
også går ut til 3-årsstudenter. lese om Studiebarometeret 
her: Studiebarometeret | Nokut. 

 
Arbeidsutvalgets innstilling: 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker. 

 

 Arrangere et seminar / Hosting a seminar (D) 

Vi diskuterer om vi skal ha et seminar med andre parlamenter og 

studentting om skolepenger for internasjonale studenter og hva det 

egentlig vil bety.  

We discuss If we should Organize a seminar with other parliaments to 

talk about the possible impact on students life if the government goes 

ahead to approve the tuition fees for non- EU/EEA students.  

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker. 

 

 Bruk	av	notater	under	eksamen	/Use	of	notes	during	exams		
	
Det	er	kommet	inn	kommentarer	om	at	under	noen	emner	er	det	
ikke	tillatt	med	egne	notater	under	eksamen	men	pensumbøker.	
Dette	er	en	spesiell	klage	for	de	som	går	statistikk	på	Økad	og	IL.	Vi	
diskuterer	hva	vi	kan/	bør	gjøre.		
	
Arbeidsutvalgets innstilling: 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker. 

 

SP 44/21 Planlegging videre rundt promotering  

Vi tar enda en ny runde og setter av tid til å sette en ordentlig plan.  

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker. 

 



 Økonomireglement (V)  

Det er laget et økonomireglement som vi tar en gjennomgang av.  

(Det bes om å sende inn endringsforslag i forkant)  

 

 

 Fadderuken (D) 

Det er etterspurt om vi kan komme med innspill til hvor mye 

studentdemokratiene skal være involvert i. Vi diskuterer dette og 

noterer noen punkter.  

 

SP 45/21  Eventuelt og møtekritikk   

 
 
 


