
Referat fra Konstitueringsmøte i studentparlamentet 

 

Tid: 7. mai 2022, kl. 12:00-18:00 

Sted: NLA Sandviken  

 

Tilstede:  

- Fra SP: Vår Eline Nilsen, Celia Kathrine Engesæth, Ane Wetteland Braut, Jahanzaib Safdar, 

Abednego Akwasi Asante Asiedu, Nikolai Nilsen Bjerke, Espen Bjørndal, Madhu Bilas 

Neupane, Malin Måøy, Synnøve Johnsen Åslid 

- Deltok digitalt: Natali Lien, Helene Meek Lindås  

- Andre deltakere: Organisasjonskonsulent Susanne Sævdal Bere (referent), Anne Vierdal, 

Markus Dahr Berg, Cassandra Brown, Enea Skaug 

- Meldt frafall: Kristine Lande 

 

Bli kjent  

Studentparlamentet hadde to timer der de ble kjent med hverandre.  

 

Orienteringer studentparlamentet og organisasjonskonsulent 

Avtroppende leder for SP presenterte studentparlamentet, og gav en innføring i 

rollebeskrivelsen til SP. 

I tillegg presenterte organisasjonskonsulent seg selv. Organisasjonskonsulent jobber 50% på 

oppdrag for studentparlamentet. Vanligvis er arbeidsdagene tirsdag og torsdager 08:00-

15:30, men dette kan endre seg etter sommeren. Man kan kontakte hun gjennom epost 

susber@nla.no, telefon eller gjennom Facebook ved brukernavn Susanne Bere.  

 

Godkjenning av kandidat (V) 

 

mailto:susber@nla.no


Cassandra Brown ønsker å stille som vara i studentparlamentet. Siden det er noen ledige 

varaplasser i studentparlamentet for 2022/2023, ønskes det at hun stemmes inn som 2. 

vara.  

 

Vedtak: 

Cassandra Brown godkjennes som 2. vara i studentparlamentet ved NLA for studieår 

2022/2023.  

 

Konstituering av Studentparlamentet (VA) 

Valg av roller, ansvarsområder og representanter til utvalg. Organisasjonskonsulent og 

tidligere studentparlament presenterte først de ulike vervene, og åpnet for spørsmål fra det 

nye studentparlamentet.  

 

Vedtak: 

Arbeidsutvalget: 

• Leder – Vår Eline Nilsen 

• Politisk nestleder – Jahanzaib Safdar 

• Organisatorisk nestleder – Natali Lien 

• Kommunikasjonsansvarlig – Abednego Akwasi Asante Asiedu 

 

Komiteer:  

• Organisatorisk komite: Helene Meek Lindås 

• Politisk komite: Abednego Asiedu, Vår Eline Nilsen 

• Sosial komite: Malin Måøy, Cassandra Brown, Jahanzaib Safdar  

• Kommunikasjonskomité: Synnøve Åslid, Ane Braut, Helene Meek Lindås 

 



Råd og utvalg: 

• Høgskolestyret - Madhu Bilas Neupane (representant), Helene Meek Lindås (1. vara 

med møterett), Vår Eline Nilsen (vara) 

• LOKUT – Espen Bjørndal og Nikolai Nilsen Bjerke – vara: Celia Kathrine Engesæth og 

Ane Wetteland Braut 

• Utdanningsutvalget - Helene Meek Lindås og Madhu Bilas Neupane – Vara: Natali 

Lien 

• LMU – Synnøve Johnsen Åslid – vara: Celia Kathrine Engesæth 

• Klagenemnda (gjeldende fra. Nov 2022) - Vår Eline Nilsen og Cassandra Brown – vara: 

Helene Meek Lindås og Natali Lien  

• FOU-utvalget – Jahanzaib Safdar – vara: Abednego Asiedu 

 

Møtedato for 1. møte om høsten 2022 (V) 

Studentparlamentet skal vedta en møtedato og sted for 1. møte til høsten der man skal gå 

igjennom budsjett, handlingsplan og møteplan for perioden 2022/23 

 

Vedtak: 

Neste møte i studentparlamentet blir 10. september i Oslo.  

 

Gjennomgang av refusjonspraksis 

Organisasjonskonsulent gjennomgikk hvordan man får refundert utlegg i 

studentparlamentet. Det er vanligvis reisekostnader knyttet til møtevirksomhet i SP som blir 

refundert, med unntak av andre beskjeder fra SPs arbeidsutvalg. Unødvendige 

ekstrakostnader blir ikke refundert slik som setereservasjon, tips til servitører osv. Får å få 

refundert utgifter må man sende bilagsskjema og kvitteringer til organisasjonskonsulent 

samlet i et dokument. Der må man spesifisere beløp man vil ha refundert, og hva det gjelder.  

 



Kurstilbud fra NOKUT om kvalitet i utdanning 

Studiesjef oppfordrer studentparlamentsmedlemmer til å delta på to digitale kurs i regi av 

NOKUT om kvalitet i utdanning. Kursene vil foregå 30. mai. NLA honorerer kr. 500 per kurs 

for deltakelse. Påmelding skjer gjennom skriv som er sendt ut til alle representanter.   

 

Det rådes også at studentrepresentantene benytter seg av kurstilbud i regi av de ulike 

studentsamskipnadene. De har en del innføringskurs for studenter i verv.  

 

Studiestart 

Organisasjonskonsulent oppfordrer studentparlamentet til å promotere seg under 

studiestart ved å presentere seg selv på fellessamlingene og annet. Det er ønskelig at noen i 

studentparlamentet fra hvert campus har muligheten til å delta på studiestart. De som er 

interesserte i dette kan sende en epost til organisasjonskonsulent og/eller leder 

(leder@spnla.no). 

 

Kommunikasjonsplattform (D) 

SP må bestemte hva plattform man skal bruke til kommunikasjon. Det ble enighet om å 

bruke Facebook og Snapchat til å kommunisere utenom e-post. Sosial komite oppretter 

Facebook og Snapchat gruppe.   

 

Eventuelt og møtekritikk 

Til neste møte bør man være litt mer direkte og strengere med tidsbruk  

 

 

 

 

mailto:leder@spnla.no

