Referat fra 5. møtet til studentparlamentet
Sted: Digitalt
Dato 01.10.2020, tid: 16:05 - 20:04

Møtt:
Arbeidsutvalg: Marte Haugen – Leder, Vår Eline Nilssen – pol.nestleder og Henriette Seim- org.
Nestleder.
Andre representanter: Anders Nyhus Røed, Mina Elvira Heitmann, Enea Johannesen Skaug, Veronika
Knudsen, Gjertrud Grønstøl - kom 16:45, Anne Vierdal – kom 17:00, Markus Dahr Berg - kom 16:30,
Don Huynh - dro 18:30, Pia Maria Esmeralda – dro 18:00

Vararepresentanter: Celine Husa, Ida Kallevik
NLA Høgskolen: Aron Hagos – Organisasjonskonsulent

Meldt forfall: Paul Henrik Gaalaas-Hansen
Ikke møtt: Arez Sharif, Kristoffer Braathen

SP 38/20 Godkjenninger:
Innstilling:
•

Org.kons velges til referent

•

Org.kons velges til ordstyrer

•

Leder velges til møteleder

•

Innkalling og saksliste godkjennes

•

Referat fra SP- møte august godkjennes

•

Saker meldes opp til eventuelt

Vedtak:
•

Org.kons velges til referent

•

Org. nestleder velges til ordstyrer grunnet org. kons sitt behov for å fikse tekniske
problemer med valgsystemet

•

Leder velges til møteleder

•

Innkalling og saksliste godkjennes

•

Referat fra SP- møte 05.08 august godkjennes

•

Ingen saker meldes opp til eventuelt

SP 39/20 Orienteringer:
•

Valg i studentparlamentet 2020- Aron

•

Korona situasjonen- Marte

•

Ansettelse av studentprest på campus Staffeldtsgate- Marte

SP 40/20 Roller og ansvarsområder i SP (vedtakssak)
SP skal diskutere og bestemme hvilke roller og ansvarsområder det skal være i SP den neste perioden

Innstilling:
Arbeidsutvalg:
•
•
•
•

Leder- 1
Politisk nestleder- 1
Organisatorisk nestleder- 1
Kommunikasjonsansvarlige- 2

•
•
•

Komiteer:
Politisk komite ledet av politisk nestleder- 2/3
Organisatorisk komité ledet av organisatorisk nestleder- 3
Sosialkomite- 2

Utvalg:
Høgskolestyret:
•
•
•

1 representant med stemmerett.
1 fast møtende vara
1 vara

Klagenemda: 2+2 vara
LOKUT: 2+2 vara
LMU: 1+1 vara
FOU-utvalget: 1+1 vara

Vedtak:
Arbeidsutvalg:
•
•
•
•

Leder- 1
Politisk nestleder- 1
Organisatorisk nestleder- 1
Kommunikasjonsansvarlige- 2

•
•
•

Komiteer:
Politisk komite ledet av politisk nestleder- 2/3
Organisatorisk komité ledet av organisatorisk nestleder- 3
Sosialkomité- 2

Utvalg:
Høgskolestyret:
•
•
•

1 representant med stemmerett.
1 fast møtende vara
1 vara

Klagenemnda: 2+2 vara
LOKUT: 2+2 vara
LMU: 1+1 vara
FOU-utvalget: 1+1 vara

SP 40/20 Konstituering av SP (valgsak)
Valg av roller, ansvarsområder og representanter til utvalg i studentparlamentet og på NLA

Høgskolen.

Ingen innstilling fra arbeidsutvalget

Valgresultat:
Arbeidsutvalget:
•
•

Leder – Veronika Knudsen
Politisk nestleder – Vår Eline Nilssen

•
•

Organisatorisk nestleder – Markus Dahr Berg
Kommunikasjonsansvarlig – Paul Henrik Gaalaas-Hansen

Komiteer:
Politisk komite ledet av politisk nestleder
-

Ida Kallevik og Enea Skaug

Organisatorisk komité ledet av organisatorisk nestleder
-

Gjertrud Grødstøl

Sosialkomité
-

Mina Elvira Johannesen
Enea Skaug
Anders Nyhuus Røed
Don Huynh

Utvalg:
Høgskolestyret:
-

Representant med stemmerett: Markus Dahr Berg
Fast møtande vara: Vår Eline Nilssen
vara: Don Huynh

Klagenemnda:
- Mina Johannesen, Enea Skaug
- Vara: Celine Huse og Ida Kallevik
LOKUT:
-

Don Huynh og Celine Huse
Vara: Gjertrud Grønstøl

-

Mina Johannesen
Vara: Celine Huse

LMU:

Det legges til rette for et suppleringsvalg for å velge representanter til resterende verv

SP 42/20 Handlingsplan 20/21 (vedtakssak)

SP skal utforme og vedta en handlingsplan over hva SP skal fokusere på i løpet av den
kommende perioden.

Vedtatt handlingsplan:

Handlingsplan for Studentparlamentet 2020/2021:

1. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 (SHoT)
Resultatene fra SHoT 2018 viser at NLA ligger nært landsgjennomsnittet på flere
områder. Ensomhet er eksempelvis utbredt på skolen. SP vil blant annet å se på tiltak
som kan gjøre at studentene blir bedre inkludert i studiemiljøet.
2.

Synliggjøring av Studentdemokratiet og flere engasjerte studenter
I evalueringen av valget 2018 kom det frem at det var en utfordring å få folk til å
engasjere seg. Både til Studentrådene og Studentparlamentet. SP vil i løpet av året og
jobbe for å synliggjøre og øke kjennskapen til studentdemokratiet. Videre ønsker SP å
jobbe for å få flere til å engasjere seg og få en bedre forståelse for mulighetene man
har til å påvirke.

3.

Komme med innspill og være aktiv i prosessene rundt:
Nye studieprogram/flere studenter
SP anser dette som viktige saker for høgskolens fremtid og studentenes trivsel. SP
ønsker blant annet å jobbe for at man har lokaler som inspirerer til læring, et navn
man kan relatere til og at flere studenter ikke skal gå på bekostning av kvalitet. SP
ønsker at NLA Høgskolen skal bytte navn til Hauge Høyskole.

4.

Jobbe for en mer bærekraftig drift
FNs klimarapport viser at klimautslippene må reduseres betydelig. SP ønsker at
høgskolen skal ta et større samfunnsansvar og jobbe for en mer bærekraftig drift. SP
vil jobbe for at NLAs nåværende og fremtidige bygg i størst mulig grad er
bærekraftige.

5.

Revidere vedtektene
Vedtektene til Studentparlamentet har ikke blitt revidert siden 2012. Det er dermed
ønskelig med en revidering av disse for å sikre at man har vedtekter som er
oppdaterte, relevante og klarer å omfavne Studentdemokratiet slik det er i dag.

SP 43/20 Budsjett til studentdemokratiet for perioden 2020/2021
(vedtakssak)
SP vedtar hvordan årets driftsmidler skal fordeles.

Forslag til vedtak ligger vedlagt.

Vedtatt budsjett:

Sak 44/20

Møteplan (vedtakssak) – Utsatt

Sak 45/20

Valg av kontrollkomite (valgsak) – Utsatt

Sak 46/20

Eventuelt og møtekritikk (diskusjonssak)

Det er kommet et ønske om å få til fysiske møter så fort som mulig, siden det er viktig for å
skape et samhold i et nytt studentparlament.

