Referat for 6. møte i studentparlamentet
Tid: 04. September, kl.11:00-18:00
Sted: Sandviken, Bergen

Til stede:
AU: Vår Eline Nilssen (Leder), Markus Dahr Berg (Org. Nestleder), Eilif Hallingstad Finnseth (Pol.
Nestleder) Anne Vierdal (Kommunikasjonsansvarlig).
SP: Enea Johannesen Skaug Arez Sharif – dro 14:25, Anders Nyhus Røed – Ankom 14:20
Andre: Aron Hagos (organisasjonskonsulent)

Ikke møtt: Ida Kallevik, Kjersti Brede Teigen
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Godkjenninger (V)

Forslag til vedtak:
● Organisasjonskonsulent velges til referent
● Organisasjonskonsulent velges til ordstyrer
● Leder velges til møteleder
● Innkalling og saksliste godkjennes
● Referat fra SP- møte 5. godkjennes
● Saker meldes opp til eventuelt
Vedtak:
● Organisasjonskonsulent velges til referent
● Organisasjonskonsulent velges til ordstyrer
● Leder velges til møteleder
● Innkalling og saksliste godkjennes
● Referat fra SP- møte 5. godkjennes
● Saker er meldt opp til eventuelt er innlemmet i referat
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Orienteringer (O)

Dagens ord - av Anne
Ansettelse av ny organisasjonskonsulent - Leder
Koronasituasjonen - Leder
Ansettelse av ny studentprest på Staffeltsgate –Org. nestleder
Introduksjon og overlapp til nytt AU - AU
Orientering av høgskolestyret – Leder og Org. Nestleder
UH-nett vest møte - Leder
Fadderuken på NLA 2021 – Leder og Org. Nestleder
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AU sine forventninger til representanter i eksterne utvalg - AU
Forventninger til studentparlamentets representanter - AU
NSO Avspark helg - Leder
Orientering om møte med rektor - AU
Tilbud om kurs fra NSO – Leder
Promo-tur til Kristiansand – Enea
Plan for profil på sosiale medier - Kommunikasjonsansvarlig
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Innkjøp av gensere og andre planer for kommunikasjon
framover (D)
Kommunikasjonsansvarlig legger frem forslag til forskjellige typer gensere og ønsker å vite
hvilke størrelser skal bestilles.
De tre alternativene: Zip, hettegenser og crewneck?
Fargealternativ:
● Lakserosa
● Beige
● Kremhvit
SP ønsker seg en crewneck-genser. Hvilken farge og hvilke størrelser som skal være på
genserne bestemmes ved elektronisk spørreskjema, da ikke alle SP medlemmer er tilstede
under møtet.
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Diskusjon av NOKUT sin melding om at NLA Høgskolen ikke
oppfyller kravene for å være en høgskole. (D)
NOKUT har gjort en vurdering av høgskolens kvalitet og funnet ut at de ikke fyller kravene
som er satt for en akkreditert høgskole. Hvilke spørsmål og tanker har SP tanker om dette?
Det kommer fram at, selv om NOKUT har innstilt å fjerne akkreditering, så vil NLA
Høgskolen fortsatt ha to år på å rette opp de feil som NOKUT har oppdaget. Om NLA
Høgskolen skulle miste akkrediteringen, får fortsatt høgskolen beholde de studietilbud som
høgskolen tilbyr i dag. Studentene trenger ikke å bekymre seg for at de ikke skal kunne
fullføre utdanningen sin. Det er viktig at SP medlemmer kommuniserer dette til sine
medstudenter slik at det ikke oppstår noen misforståelser blant studentene.
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Fotografering (O)

Fotografering av SP, samt portrettbilder av alle SP medlemmer til nettsiden
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Gjennomgang av vedtekter for Arbeidsutvalget (O) - Utsettes
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Lage vedtekter for SP (V) – Utsettes
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Handlingsplan 21/22 (V)- Utsettes

Studentparlamentet skal utforme en handlingsplan over hva Studentparlamentet skal jobbe
med i løpet av skoleåret 21/22. Hvilke saker skal fokuseres på?
Forslag til vedtak:
SP vedtar handlingsplan for 2021/2022.
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Budsjett 2021/2022 (V) - Utsettes

Studentparlamentet skal komme med innspill på hvordan driftsmidlene skal fordeles.
AU legger frem forslag til budsjettendringer for bruk av egenkapital ettersom oppspart
egenkapital bryter med formålet til studentparlamentet.
Forslag til vedtak:
SP vedtar budsjett for 2021/2022.
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Møteplan perioden 2021/2022 (V)

SP bes lage en plan for møtevirksomhet perioden 2021/2022.
Følgene datoer er vedtatt av SP som møteplan for perioden 2021/2022:
1 - Lørdag 04. september - Bergen
2 - 02. oktober – Digitalt/Bergen
3 - 06. november - Oslo
4 - 04. desember - Digitalt
5 - 07-09. Januar - Kristiansand
6 - 05. Februar - Oslo
7 - 05. Mars - Bergen
8 - 02. April - Oslo
9 - 07. Mai – konstitueringsmøte i Bergen

SP 44/21

Studentrådet – Hvordan få de opp å gå (D)

Det oppleves at flere av studentrådene på campus ikke er aktive. Sp ønsker at aktiviteten på
alle studentråd øker. Det foreslås at SP medlemmer i større grad skal være involvert i
aktiviteten til SR. Dette skal leder av Org. Nestleder.
Det diskuteres også om SP skal gjenstarte sosiale arrangement på campus, når SP besøker gitt
campus. Det var noe som startet så vidt tidligere, men falt av etter landet stengte. Det
diskuteres om sosialkomiteen skal ta ansvar for å arrangere sosiale arrangement på campus,
når SP er på besøk
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Muligheter for digital undervisning (D)

SP medlemmer oppfatter det slik blant deres medstudenter at en ønsker å fortsette med
hybridforelesning, også etter vi har åpnet for fysiske forelesninger. Dette oppfattes ønsket av
studentene på tvers av studie og campus.
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Søknad om midler fra lederforum (V)

Det er kommet en søknad om støtte til arrangement på vegne av lederforum. Lederforum er en
organisasjon som dyrker fremtidens ledere. Styret består av studenter som studerer på NHH,
BI og NLA Høgskolen. Lederforum ønsker økonomisk støtte for et lederarrangement som er

åpent for alle studenter som studerer på BI, NHH og NLA Høgskolen. Organisasjonen søker
økonomiske støtte på totalt 10 000kr fra SP. Dette skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse
med arrangementet.
Vedtak:
Studentparlamentet på NLA vedtar å støtte dette arrangementet med et beløp på 8000kr. Vi
stiller også med et underskuddsgaranti på 3000kr. Ved denne støtten ønsker
Studentparlamentet på NLA Høgskolen at promoteringen av studentparlamentet på
arrangementet skal tilsvare støtten som studentparlamentet bidrar med.
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Eventuelt

Ingenting til eventuelt

