
Referat fra 4. møte i studentparlamentet, 2020 
 
Tid: 05.08.2020, kl: 16:00 – 17:23  
Sted: Nettmøte 
 
 
Møtt: Leder: Marte Haugen, Politisk nestleder: Vår Eline Nilssen, Organisatorisk nestleder: 
Henriette Seim (forlot møtet 17:05), Markus Berg, Hannah Nøddebo Kaalstad, Eirik Nicholas 
Lunde, Veronika Knudsen, Sindre Marthinussen, og Aron Hagos (Organisasjonskonsulent)   
 
Ikke møtt: Marta Johannesen, Pia Maria Auchter, Sondre Lindhagen Nilssen, Sindre Aadland, 
Erika Pudas, Rezvan Warmely. 

  
 

SAK 30/20  Godkjenninger 
 

• Valg av referent  
• Valg av ordstyrer  
• Valg av møteleder  
 
• Innkalling og saksliste godkjennes  
• Referat fra SP- møte 3. godkjennes  
• Saker meldes opp til eventuelt  
 
 
Vedtak: 
- Org.kons velges til referent  
- Org.kons velges til ordstyrer  
- Leder velges til møteleder  

 
- Innkalling og saksliste er godkjent  
- Referat fra SP- møte 2. April er godkjent  
- Ingen saker til eventuelt  

 
 

SAK 31/20  Orienteringer 
 

• Korona situasjonen og oppdatering- Leder  
• NOKUT tilsyn- Sindre M. og Leder  

  
 

SAK 32/20  Valg av nytt studentparlament (vedtakssak) 
 



Studentparlamentet skal legge en plan for rekruttering av nye studenter til SP, samt vedta 
dato for frist til å sende inn kandidatskjema, valgperiode og konstituerende møte.  
 
Arbeidsutvalgets innstilling: 

- Frist til innsending av kandidatskjema: 1. september 
- Valg fra 3-15. September 
- Konstituerende møte 1. Okt. 

 
Stand: 
24. August på Breistein 
25. August i Kristiansand og Oslo 
26. august på Sandviken 
 
Ansvar for campus:  
Oslo: Markus + Leder/Org. nest/Eirik/Org.kons 
Breistein: Sindre og Pol.nest 
Sandviken: Veronika, Pia/Org. kons  
Gimlekollen: Hanna + Leder/Org. kons 
 
 
Vedtak: 

- Frist til innsending av kandidatskjema: 1. september 
- Valg fra 3-15. September 
- Konstituerende møte av nytt SP: 1. okt. 

 
Stand: 
24. august på Breistein – Sindre og Pol. nest 
25. august i Kristiansand – Hanna og Org.kons 
25. august i Oslo – Markus og Org.nest/Eirik 
26. august på Sandviken – Veronika og Pia Maria 
 
 

SAK 34/20  Fadderuken (vedtakssak) 
 
SP bes se nærmere på fadderuken i sin helhet.  Og vurderer å assistere fadderstyrene om det 
trengs 
 
Vedtak: 
Følgene skal fungere som ressurspersoner for fadderstyrene: 
Oslo: Markus 
Breistein: Sindre og Pol.nest 
Sandviken: Veronika, Pia/Org.kons  
 
 

SAK 35/20  NOKUT (vedtakssak) 
 



SP skal sette en frist for innsending av studentuttalelse til NOKUT.  
Forslag og innspill til studentuttalelsen.  
 
Vedtak: 
Det skal opprettes et eget dokument der parlamentet kan komme med forslag og innspill til 
dokumentet.  
AU får til ansvar å formulere et dokument som skal inkludere alle forslag og innspill med frist 
23. august. Uttalelsen skal godkjennes digitalt kort tid etterpå.  
 
 

 
SAK 36/20  Reklame for studentparlamentet (vedtakssak) 
 
SP bes komme med innspill og innhold til ny doavis.  
 
Innspill til innhold:  
Doavisen skal ha informasjon om valg av nytt SP 
Strukturen skal ta utgangspunkt i tidligere doavis fra i fjor 
 
Vedtak: 
Kommunikasjonsansvarlige får til ansvar å lage nye doaviser 
Org.kons får til ansvar å bestille nye flyers.  
 
 

 
SAK 37/20  Eventuelt og møtekritikk (diskusjonssak)  
 
Vi har lyst å takke alle som ikke blir med i SP videre og ønsker dem lykke til videre! 
 
  
  
  

 


