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Referat fra møte i studentparlamentet 
 

 

Sted: Bergen/digitalt 

Tid: 2. oktober kl. 11:00-18:00 

 

Til stede: 

AU: Vår Eline Nilsen, Eilif Hallingstad Finnes 

Studentparlamentet: Enea Johannesen Skaug, Ida Kallevik, Anders Røed 

Andre deltagere: Susanne Sævdal Bere (Organisasjonskonsulent), Veronika Knudsen, Morten 

Ødegård Tømte, Simon Handeland, Rebekka Brennhaug 

 

Saksliste: 

SP 46/21 Godkjenninger 

SP 47/21 Orienteringer 

SP 48/21 Stemming over nye representanter.  

SP 49/21 Valg av representanter til resterende verv  

SP 50/21 Studentråd på campus 

SP 51/21 Gjennomgang av vedtektene for SP.  

SP 52/21 Resolusjon «NLA – Gi oss i dag vårt daglige brød»  

SP 53/21 Budsjett 2021/2022 – Utsettes / fortsettelse  

SP 54/21 Sosialt (?)  

SP 55/21  Eventuelt og møtekritikk 

 

 

SP 46/21 – Godkjenninger (V): 

Forslag til vedtak: 
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1. Susanne velges til referent 

1. Susanne velges til ordstyrer 

2. Vår Eline velges til møteleder 

3. Innkalling og saksliste godkjennes 

4. Referat fra SP- møte godkjennes 

5. Saker meldes opp til eventuelt 

 

Vedtak: 

46.1 Susanne velges til Referent 

46.1 – Susanne velges til ordstyrer 

46.2 – Vår Eline velges til møteleder 

46.3 – Innkalling og saksliste godkjennes 

46.4 – Referat fra forrige møte godkjennes 

46.5 – Saker meldes opp til eventuelt 

• Hyttetur (presentasjon) 

• Velge midlertidige representanter til VT Vest 

 

 

SP 48/21 – Stemming over nye representanter 

Det er fem representanter som ønsker å stille til studentparlamentet 2021/2022. Siden det 

er noen ledige plasser i årets studentparlament, så vil disse få plass.  

 

Vedtak: 
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Thomas Aasgard, Cassandra Brown, Morten Ødegård Tømte, Rebekka Brennhaug, Simon 

Handeland og Don Huynh godkjennes som representanter med stemmerett i 

Studentparlamentet på NLA, for den neste perioden. 

 

 

SP 47/21 - Orienteringer: 

1. Introduksjon av nyansatt organisasjonskonsulent 

 

2.  Høgskolestyret – Markus  

Det har vært mye om NOKUT. De har uttrykt stort engasjement for alt som omgår 

studenter, om det så er korona-situasjonen, fadderuke osv.  De er glade for at 

studentparlamentet og Studentrådene har startet for fullt.  

 

3. LOKUT – Eilif 

De har hatt to møter dette semesteret. På oppstartsmøtet var det fag i Kristiansand som 

skulle starte. Det oppstod litt uenighet med en lærer, angående endringer i en emneplan. 

Ble uttrykt at det var mindre holdbart for studenter å forstå emneplanen dersom 

endringen blei vedtatt. Dermed ble bedt om nytt forslag til emneplan 

 

4.  LMU 

LMU har ikke hatt møte enda. Dermed orienteres det om LMU på neste SP-møte 

 

5.  Utdanningsutvalget 

Hadde møte i Kristiansand for to uker siden. Gikk gjennom saker, men vedtok ingenting. 

En analytiker fra UiA fortalte om hvordan de jobber med kvalitetssikring der.  

 

6. UH-nett vest - Vår  

Snakket mye om situasjonen på NLA. Det er stort sett det som har vært hovedfokus. De 

vil komme med en uttalelse om saken. Skal ha møte 11-12 oktober. 

 

7. NSO ledersamling 
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Mange gode foredragsholdere om hvordan man er som leder, snakka om tilrettelegging 

og studentlivet som funksjonshemmede. Diskusjon rundt skolene, hva gjør de og hva er 

situasjonen? 

 

8. Kristiansandtur 

 Reiste til Kristiansand for å promotere SP. Fikk verva tre til SP. Noen kom for gratis pizza, 

noen kom for de var interessert i SP. Var der fra 10-15 på Gimlekollen. Koselig å mingle. 

Vellykka tur. Fint å få noen representanter fra Kristiansand.  

 

49/21 - Valg av representanter til resterende verv: 

Valg av representanter til utvalg og komitéer. Enea har lyst til å trekke seg som vara for 

LOKUT, dermed må to vara velges inn. På grunn av frafall, så har Anne blitt fastsittende 

representant i LOKUT 

 

Vedtak: 

1. LMU (ikke-møtende vara) -> Morten Ødegård Tømte 

2. LOKUT (ikke-møtende vara) – Ida Kallevik (1. vara) & Vår Eline Nilsen (2. vara) 

3. Klagenemda (vara) – Morten 

4. FOU-utvalget – Morten Ødegård Tømte (fast møtende rep.), Eilif Hallingstad Finseth 

(vara) 

5. Organisatorisk komité – ingen meldt 

6. Sosial komité - Rebekka  

 

 

SP 50/21 - Studentråd på campus: 

Det er meldt utfordringer med å få i gang et studentråd på Breistein. Det er generelt lite engasjement 

der, og ÅG-ledere er dårlige på å samarbeide. Et problem kan være at foreleserne setter for mye 

søkelys på at det er frivillig å være med, i tillegg til at de ikke forklarer hva det går ut på. 

 Forslag til tiltak som kan bli gjort: 
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• Ha stand på campus, der man promoterer Studentrådet og viser hvor viktig det er. Ha en 

konkurranse 

• Viktig å synliggjøre hva det går ut på. Bruk sosiale medier, ha noen konkurranser 

• Gå inn i forelesninger, for eksempel på slutten, og hold avstemning 

• Bruke Toaletten, der man oppfordrer til å stille til studentrådene på de forskjellige 

campusene 

 

 

SP 52/21 - Resolusjon “NLA- Gi oss i dag vårt daglige brød” 

Gjennomgåelse av resolusjonen av Veronica. Vanligvis, dersom en student stryker på 

eksamen, får en mulighet til å ta den på nytt i starten av august. Dersom en får godkjent 

utsettelse av eksamen, tar den i august og stryker, då får man ikke mulighet til å få et nytt 

forsøk før året etter. Det gjør at man må utsette fullføring av graden sin.  Akkurat nå er det 

ingen regler for når man skal få tilbud om gjentakelse av eksamen.   

 

Vedtak: 

• SP skal mene at de studentene det gjelder skal få fullført graden sin på normert tid og 

få ta eksamen på nytt samme semester, og at SP skal jobbe aktivt for dette.   

• Organisasjonskonsulent sjekker opp denne saken er beskrive i utdanningsloven, før SP 

tar det opp med NLA.  

 

 

Sp 53/21 - Budsjett 2021/2022  

Gjennomgåelse av AU sitt forslag til budsjett for 2021/2022. Noen endringer å merke seg fra 

tidligere budsjett, er en økning i noen poster, slik som honorar til AU og SR-ledere. Dette er 

for å være mer i samsvar med tariff. Som konsekvens av dette går budsjettet i minus, men 

det er planlagt å søke økt bevilgning fra NLA, eller bruke litt av egenkapital. Det ble påpekt 

av det er bare positivt å vise aktivitet.  
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Vedtak: 

Budsjett for 2021/2022 ble godkjent 

  

 

SP 51/21 – Gjennomgang av vedtektene til SP 

AU har lagt frem et forslag til vedtekter. Det ble åpnet for at SP kunne komme med 

endringer underveis av gjennomgangen.  

 

Vedtak: 

Vedtektene for SP 21/22 godkjennes.   

 

 

SP 55/21 - Eventuelt & møtekritikk: 

 

55.1 - Valg av midlertidige representanter til VT Vest: 

På grunn av trøbbel hos studentrådene når det kommer til valg av representanter, så har de 

ikke fått muligheten til å finne noen til å overta verv til Velferdstinget Vest. Det hadde vært 

bra å ha noen representanter til VT-møtet som blir avhold 7. oktober, så AU foreslår å velge 

noen midlertidige representanter fra SP.  

 

Vedtak: 

AU får tildelt makt til å velge to midlertidige representanter frem til SR Breistein og 

Sandviken velger noen representanter, som det kan vedtas på SP-møte. 

 

55.2 - Hyttetur: 
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Enea orienterer om planlagt hyttetur. Det har kommet forslag om at helgemøte i januar blir 

omgjort til hyttetur. Visst ikke, må man eventuelt finne andre datoer som passer. Noe man 

kunne gjort var å lage poll på Facebook for å stemme på hva datoer som passer for alle.  

Med tanke på bestilling, så bør det gjøres litt tidlig. Så langt er det tre forslag til steder å 

være: 

 

Forslag 1: Spa weekend i Eikedal  

- Plass til 14 gjester, 4 soverom 

- 11 539 (inkl. rengjøringsgebyr osv.) 

- Privat hytte på AirBnB 

- Buss Voss til Eikedalen skisenter 

- Aktiviteter: Badstue, Jacuzzi, bålpanne, spille brettspill  

 

Forslag 2: Sammen hytten 

- 34 sengeplasser 

- 9000 kroner for en helg, 10 000 kroner i depositum 

- Har ikke myke informasjon så langt 

- Buss Voss til NAF 

- Aktiviteter: Alpinsenter 

 

Forslag 3: Hakkesetestølen 

- 5 ulike hus: Leiligheten, Eldhus, Vidda, Skarvet, Dronninghytta.  

- Tenkt å leie 2 eller 3 hus. 

- Har sendt e-post, har ikke fått pris enda. Privat, og fancy hytter. Er nok det dyreste 

alternativet  

- Tog til Geilo  

Viktig poeng angående valg av hytter: Er det anledning til å ha møte der? 
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Vedtak:  

SP foreslår å vente med avklaring til neste møte. 

 

 

55.3 - Møtekritikk og ros: 

• Det kom tilbakemeldinger på at møtet kunne ha blitt lagt opp mer effektivt, spesielt med 

tanke på avstemning rundt vedtekter. For eksempel så er det unødvendig med 

avstemning på noe som i teorien allerede har blitt stemt over i forrige punkter.  

• Viktig! Fra og med dette møtet, blir det fysiske møter. Dersom en har jobb eller sosialt 

arrangement så må en søke fri fra dette. Det er viktig å prioritere studentparlamentet 

først, siden møteplan allerede er satt og godkjent. Det blir ikke lagt opp til zoom på de 

neste møtene.  

• Det ble poengtert at møter burde bli spredt til ulike studiesteder.  

• I tillegg så burde en bli flinkere på å bruke facebook-gruppa, og være aktiv der. For 

eksempel skrive innlegg, eller svare/reagere på meldinger fra SP-ledelsen for å vise at en 

har lest den.  

• Positivt: Møtet blei ferdig før tida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


