
Referat fra 5. møte i studentparlamentet - 28.05.2021

Sted: Digitalt møte

Tid: 28. mai kl. 16:00-20:00

Til stede:

AU: Veronika Knudsen, Markus Dahr Berg og Vår Eline Nilsen

Studentparlamentet: Anders Nyhus Røed, Arez Sharif, Anne Vierdal, Ida Kallevik, Enea

Johannesen Skaug, Eilif Hallingstad Finnes (16:20), Kjerstin Brede Teigen (16:20),

Andre deltagere: Aron Yemane Hagos (Organisasjonskonsulent)

SAKSLISTE

24/21 – Godkjenninger

25/21 – Orienteringer

26/21 – Godkjenning av kandidater

27/21 – Roller og ansvarsområder i Studentparlamentet

28/21 – konstituering av studentparlamentet



29/21 – Handlingsplan

30/21 – Budsjett

31/21 – Møteplan for høsten 2021

32/21 – Suppleringsmakt

33/21 – Eventuelt og møtekritikk.

SP 24/21 – Godkjenninger (V)

Forslag til vedtak:

24.1 – Aron velges til referent

24.2 – Aron velges til ordstyrer

24.3 – Veronika velges til møteleder

24.4 – Innkalling og saksliste godkjennes

24.5 – Referat fra forrige møte godkjennes

24.6 – Saker meldes opp til eventuelt

-  Begrunnelse på karakter - diskusjonssak.



Vedtak:

24.1 – Aron velges til referent

24.2 – Aron velges til ordstyrer

24.3 – Veronika velges til møteleder

24.4 – Innkalling og saksliste godkjennes

24.5 – Referat fra forrige møte godkjennes

SP 25/21 – Orienteringer (O)

· Praktisk info – Aron

· Valg i studentdemokratiet – Aron

· NSO landsmøte – Veronika og Vår

· Høgskolestyret – Markus

SP 26/21 – Godkjenning av kandidater (V)



Det er 2 representanter som sendte kandidaturet sitt etter fristen for å

stille til studentparlamentet 2021/2022. De ønsker fortsatt å stille. Siden

det er noen ledige plasser i årets studentparlament, ønsker AU at en

eventuell supplering av disse kandidatene behandles av

studentparlamentet.

Vedtak:

Arez Sharif og Markus Emil Dahr Berg godkjennes som representanter

med stemmerett i Studentparlamentet på NLA, for den neste perioden.

SP 27/21 – Roller og ansvarsområder i Studentparlamentet
(V)

Studentparlamentet skal komme med innspill til hvilke roller og

ansvarsområder det skal være i Studentparlamentet.

Forslag til Roller og ansvarsområder:

- Leder

- Politisk nestleder

- Organisatorisk nestleder

- Kommunikasjonsansvarlig

Komiteer:

- Politisk komite ledet av politisk nestleder



- Organisatorisk komite ledet av organisatorisk nestleder

- Sosialkomite

Utvalg:

- Høgskolestyret

- Klagenemda

- LOKUT

- LMU

- FOU-utvalget

- Utdanningsutvalget

Vedtak:

Studentparlamentet vedtar sammensetning av verv internt og eksternt i

SP slik:

Arbeidsutvalget:

- Leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og

kommunikasjonsansvarlig

Komiteer:

- Politisk komite ledet av politisk nestleder, organisatorisk komite ledet

av organisatorisk nestleder og sosialkomite



Utvalg:

- Høgskolestyret, Klagenemda, LOKUT, LMU, FOU-utvalget,

utdanningsutvalget

SP 28/21 – Konstituering av Studentparlamentet (VA)

Valg av roller, ansvarsområder og representanter til utvalg.

Vedtak:

Arbeidsutvalget:

- Leder – Vår Eline Nilssen

- Politisk nestleder - Eilif Hallingstad Finnseth

- Organisatorisk nestleder - Markus Emil Dahr Berg

- Kommunikasjonsansvarlig – Anne Vierdal

Komiteer:

- Politisk komite: Ida Kallevik, Enea Skaug Finseth

- Organisatorisk komite – Ingen kandidater

- Sosialkomite: Kjerstin Teigen og Enea Skaug Johannesen

Utvalg:



- Høgskolestyret: Markus Emil Dahr Berg, Vår Eline Nilsen – Vara:

Anne Vierdal

- Klagenemda - Utsettes grunnet behov for oppklaring.

- LOKUT – Eilif Hallingstad Finseth og Arez Sharif - Vara: Anne

Vierdal og Enea Skaug Johannesen

- LMU – Enea Skaug Johannesen – Vara: Kjerstin Teigen

- FOU-utvalget - Arez Sharif

- Utdanningsutvalget - Enea Johannesen Skaug og Anne Vierdal -

Vara: Arez Sharif

SP 29/21 – Handlingsplan 2021/2022 (V) - Utsatt

Studentparlamentet skal vedta en handlingsplan over hva

Studentparlamentet skal jobbe med i løpet av skoleåret 2021/2022.

Hvilke saker skal Studentparlamentet prioritere og fokusere på?

Forslag til vedtak:

29.1 – Studentparlamentet vedtar handlingsplan for 2021/2021



SP 30/21 – Budsjett 2021/2022 (V) - Utsatt

Studentparlamentet skal komme med innspill på hvordan driftsmidlene

skal fordeles.

Forslag til vedtak:

30.1 – Studentparlamentet vedtar budsjett for 2021/2022

SP 31/21 – Møteplan for høsten 2021 (V) - Utsatt

Studentparlamentet skal vedta en plan for møtevirksomheten for

perioden 2021-2022.

Det er mange som har jobb og andre aktiviteter i hverdagen, derfor er

det viktig at vi vedtar en møteplan slik at alle vet i god tid når møtene

skal være. Det er lurt å notere dette ned i kalenderen med en gang slik

at det ikke krasjer med jobb eller annet. Om man ikke kan komme på et

møte må det meldes fra om i god tid.

Forslag til vedtak:

31.1 – Studentparlamentet vedtar datoer og plassering for

studentparlamentets møter for perioden 2021/2022.



Vedtak: AU får fullmakt til å sette dato for neste SP-møte.

SP 32/21 – Suppleringsmakt (V)

I Studentparlamentet ved NLA Høgskolen er det plass til 13

representanter og 7 vara hvor 1. vara har møteplikt. I dag fyller vi ikke

alle plassene og det foreslås at studentparlamentet får suppleringsmakt

til å finne resterende kandidater.

Vedtak

Studentparlamentet får makt til å supplere inn representanter i løpet av

perioden, om studenter viser interesse.

SP 33/21 – Begrunnelse for karakter (D)

Det er kommet klager fra studenter på Hauge School of Management og
pedagogikk om at vårens eksamener har vært for vanskelig i forhold til
det de har lært i faget og slik eksamenene har vært tidligere år. Det
meldes også om at eksamener har vært for tett opp i hverandre.

Dette kommer i en tid hvor kvaliteten på undervisningen i faget har vært
preget av pandemien og digital undervisning virkelig har begynt å bli
preget av en digital hverdag over lengre tid.



Samtidig ønsker studentene at studier som undervises på flere
campuser, har en lik løsning til hvordan de løser undervisning og
generell kommunikasjon i en digital verden uavhengig av campus. Dette
kommer spesielt fra studentene på IK Gimlekollen, der de føler
undervisningen og kommunikasjonsflyten på IKF Bergen fungerer
betydelig bedre enn på Gimlekollen.

SP 35/21 – Eventuelt og møtekritikk


