Referat fra 2. møte i studentparlamentet, 2020
Tidspunkt: 05.mars 2020, kl. 16:00-20:20
Sted: NLA Høgskolen, campus Sandviken

Representanter tilstede: Marte Haugen (Leder), Henriette Seim (Organisatorisk nestleder), Eirik
Nicholas Lunde, Sindre Aadland , , Sindre Bakke Marthinussen, Marta Alise Johansen, Markus Dahr
Berg, Veronika Knudsen,

Vararepresentanter: Pia Maria Auchter (vara for Warmely), Marie Cecilie Pedersen (vara for Pudas),
Mina Elvira Heitmann (vara for Lindhagen)
Gjester: Gjertrud Grønstøl (Studentrådet på Breistein) og Hevin Durmaz (Studentrådet på Sandviken),
Aron Hagos (Organisasjonskonsulent)

Meldt forfall: Rezvan Warmely, Erika Pudas, Sondre Lindhagen Nilssen, Hannah Nøddebo Kaalstad

Sak 12/20

Godkjenninger:

Forslag til vedtak:
·

Aron velges til referent

·

Aron velges til ordstyrer

·

Marte velges til møteleder

·

Innkalling og saksliste godkjennes

·

Referat fra SP- møte 17. okt. godkjennes

·

Saker meldes opp til eventuelt

Vedtak:
·

Aron velges til referent

·

Aron velges til ordstyrer

·

Marte velges til møteleder

·

Innkalling og saksliste godkjennes

·

Referat fra SP- møte 17. okt. godkjennes

·

Saker meldes opp til eventuelt:

-

Sak 23/20 Arbeid med neste utgave av Toalettavis

-

Sak 21/20* Engasjement på STRÅ
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Orienteringer:

LOKUT- møte 15.Jan- Lunde & Auchter
Ledersamling i Tromsø 24-26. Jan- Leder
Møte med Høgskolestyret 29-30. Jan- Lunde
Samarbeids lunsj med NHH 27. Jan- Leder
Velferdstingets vårseminar 8. Feb- Knudsen
LOKUT- møte 10.Feb og 05. mars- Lunde & Auchter
Styringsgruppe Nokut 04. Feb- Leder og Marthinussen
Studentkonferansen i Bergen 27- 28. Feb- Leder, Knudsen, Auchter
Møte med eiendomsleder på NLA, Axel Haug - 23. Jan- Leder
Lunsj med avtroppende rektor 05.Feb- Leder & Mathinussen
LMU-møte 12.Feb- Organisatorisk nestleder
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Valg av vara til NSO sitt landsmøte (valgsak)

Arbeidsutvalget ber studentparlamentet et velge varaer for Landsmøte til NSO 2020 i
tilfelle en av de valgte representantene må melde forfall.
Vedtak: Markus Dahr Berg velges til første vara, Henriette Seim velges til andre vara
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Prinsipprogram (Vedtakssak)

SP bes diskutere det helhetlige forslaget som er fremlagt av prinsipprogramkomite.
Forslag til prinsipprogram ligger vedlagt
Vedtak:
Studentparlamentet vedtar prinsipprogrammet slik det foreligger med de
endringsforslag som er kommet på møtet.
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Campus oversikt- fasiliteter (Diskusjonssak)

Tema til diskusjon:
SP bes diskutere de ulike campus og deres fasiliteter. Fokus på ulikheter. Hva
fungerer/ fungerer ikke.
Erfaringsutveksling mellom byer.
● SP bes komme med innspill til hvordan NLA Høgskolen kan legge til rette for
studenttrivsel og foreningsliv.
●

-

Det er opprettet linjeforening for HSM og GLU Oslo.

-

Organisatorisk nestleder oppfordrer andre studier på campus i Bergen og
Gimlekollen å opprette linjeforeninger også, om det lar seg gjøre.

Sak 17/20
(vedtakssak)

Retningslinjer- interne konflikter i SP

Tema til diskusjon:
●

SP bes diskutere hvordan håndtere interne konflikter innad i parlamentet på
en best mulig måte og videre retningslinjer.

-

SP bør på muligheten for å utnevne flere tillitsvalgte i SP

-

Det burde opprettes en kontrollkomite som blant annet skal lage en protokoll for
mistillit

Vedtak:
SP oppretter komite for utforming av protokoll for mistillit og interne konflikter.
Følgene er oppnevnt til komiteen:
-

Knudsen, Grødstøl, Heitmann, Auchter

-

Observatører: Leder og Nestleder
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NOKUT- forberedelser (Diskusjonssak)

SP bes komme med innspill til saker det er viktig å ta opp med ledelsen i forbindelse
med tilsyn fra NOKUT i November. Notater vil tas med til neste møte med ledelsen.
·

NLA må i større grad legge til rette for sosiale aktiviteter på campus

·

Det er for dårlig karriereviledning på studiene. Dette gjør at vi mister mange
førsteårsstudienter.

·

Studieveileder vet ikke hva de snakker om

-

Ingen studieveileder på HSM

·

Bedre på utveksling

·

Mer handlekraft på institusjonen

-

Lesesal/leseplasser på staffeldtsgate der det er kommet et ønske å bruke
glassrommet

·

Det er dårlig med strømforsyning på campus Sandviken og staffeldtsgate

·

Jobbe for praksis på pedagogikk-studie - Vi trenger mer handlekraft

·

NLA må oppdatere nettsidene – mye feilinformasjon

-

For eksempel: Økonomistudenter som kan reise til Mexico

-

SP ønsker også å få semesterplanen ut tidligere på nettsiden til NLA

·

Det ønskes bedre kommunikasjon om hvilke tilbud en har som dyslektiker eller

som student med andre lærevansker.
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Valg av nytt studentparlament (Vedtakssak)

SP bes komme med diskutere om hvordan best mulig promotere valget for
studentene våre og komme opp med en konkret handlingsplan for de neste ukene.
·

Det skal bestilles flyers så fort som mulig

·

AU skal lage manus på hva en kan si når en står på stand for
studentparlamentet.

·

Det fremheves ønske om å fokusere på fordelene med å ha verv i studietiden.

-

Leder, Knudsen og Auchter har ansvar for å promotere og rekruttere på campus
Sandviken og Breistein

-

Organisatorisk nestleder, Lunde og Berg har ansvar for å promotere SP og
rekruttere på campus Staffeldtsgate

-

Johansen har ansvar for å gå fra klasse til klasse på campus Gimlekollen

·

Det fremmes også ønske å fordele ansvar på promotering av selve
parlamentsvalget.

-

Organisasjonskonsulent, Sindre Aadland har ansvar for å få studenter på campus
i Bergen til å stemme til valget

-

Lunde og organisatorisk nestleder på campus Staffeldtsgate

-

Lindhagen og Johansen på campus Gimlekollen
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Fratredelse fra stilling av politisk nestleder
(Orienteringssak)
Sindre Bakke Marthinussen har informert studentparlamentet om at han har trukket
seg som politisk nestleder i studentparlamentet. Han fortsetter med vervet som vara
til styringsgruppen til NOKUT og representant til studentparlamentet ved NLA
Høgskolen.
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Valg av nestleder (Valgsak)

Studentparlamentet skal velge ny nestleder ut perioden.
Vedtak: Vår Eline Nilssen velges som ny konstituerende politisk nestleder ut
perioden til Sindre Bakke Marthinussen
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Søknad om midler til linjeforening (vedtakssak)

Linjeforeningen ved Hauge School of Management søker studentparlamentet om
midler til å gjennomføre karrieredag for studentene på IL og ØKAD, samt midler til
generell drift av linjeforeningen.
Organisatorisk nestleder og Pedersen melder seg inhabil i denne saken grunnet
deres tilknytning til linjeforeningen ved Hauge School of Management.
Vedtak:
Studentparlamentet vedtar å støtte linjeforeningen til Hauge School of Management
med 10 000 kr til gjennomføring av karrieredagen og generell drift.
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Arbeid med neste utgave av Toalettavis (Utsatt)

Sak 24/20

Eventuelt og møtekritikk

