REFERAT FRA 1. MØTE I STUDENTPARLAMENTET, 2020
Dato: 17 – 19. jan kl. 12.00 - 15.00
Sted: Gimlekollen
Representanter til stede: Marte Haugen (leder) , Henriette Seim (organisatorisk
nestleder), Sindre Bakke Marthinussen (politisk nestleder), Eirik Lunde, Hannah
Nøddebo Kaalstad, Veronika Knudsen, Markus Dahr Berg, Sondre Lindhagen
Nilssen og Aron Hagos (Organisasjonskonsulent).
Vara: Pia Maria Auchter(Erika Pudas), Mina Elvira Heitmann Johannesen (vara for
Marta Alise Johansen), Anne Vierdal (vara for Rezvan Warmely). Vår Eline
Nilssen (Vara for Sindre Aadland).
Meldt forfall: Rezvan Warmley, Sindre Aadland, Erika Pudas.
Ikke møtt: Marta Alise Johansen.

Møteleder: Marte Haugen
Referent: Aron Hagos
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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:
- Resolusjon om digitalisering av eksamen - disk
- Resolusjon om kontinuasjonseksamen
- Resolusjon om digitalisering av undervisning
●
●
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Orienteringer

●
●
●
●
●

LMU møte, 25.11.19- Organisatorisk nestleder
Semesteravgift møte, 18.12.19. -Lunde og organisatorisk nestleder
Innspill til rektorrekrutering 26.11.19 -Lunde, leder og politisk nestleder
Byrådsleder møte. 28.12.19 - Leder
Campus orientering av Axel Hauge. 13.12.19- Leder

●
●
●
●

LOKUT – Lunde og Auchter
Høgskolestyret – Lunde
Møte med avtroppende rektor – Leder og politisk nestleder
Kjøp av SPNLA-genser – Leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og
Lindhagen
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Toaletten

SP bes vedta hva som skal være med i “Toaletten” samt hvor ofte avisen skal publiseres.
Vedtak:
● SP vedtar følgende innhold til videre publisering i toalettavis
● Valg i April
● Opprettholde informasjon om framtidige SP møter
● Informasjon om hva SP jobber med-

●

Oppfordring til studenten om å komme med saker til oss, under sosiale medier
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Prinsipprogram

● Workshop
Vedtak:
SP vedtar å opprette en prinsipp-programkomité til å komme med utkast med innstilling til SP
● Komiteen skal bestå av: Politisk nestleder, Organisatorisk nestleder og Kaalstad.
● Utkastet skal også sendes til studentrådene for innspill.
● Programmet sendes tilbake til SP for å vedtas ved SP møte 2.
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Vedtekter

Forslag til vedtektsendringer ligger vedlagt.
Utkast sendes til SR for innspill, for så vedtas på SP møte 2.
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Valg av representanter til Landsmøte i NSO

● SP bes innstille på to representanter som skal sendes på Norsk studentorganisasjon sitt
formøte til landsmøte 27. - 29. mars, samt selve landsmøtet 17. - 19. april
Vedtak:
SP velger følgende to representanter til årets landsmøte til Norsk Studentorganisasjon: Vår
Eline Nilssen og Marte Haugen
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Synliggjøring for valg

SP bes komme med forslag om hvordan være mer synlige for studentene våre rundt på
campus, samt vedta datoer for SP valg.

Punkter til diskusjon:
● SP må bli flinkere å bruke flere kanaler slik som Canvas, Facebook, etc..
● Det må legges vekt på å dukke opp på klasserommene og kantine i lunsj.
● SP bør vurdere å investere i gratis promoteringsutstyr på stand.
● Det er viktig å legge vekt på det personlige møtet.
● SP bør designe nye plakater til valget – Lindhagen har ansvar for å designe nye
plakater
● SP bør bli flinkere til å bruke fadderuken til promotering
Vedtak:
Sp velger følgende valgdatoer
● Studenter skal kunne sende inn sitt kandidatur til SP mellom 1.mars- 15. April
● Valg mellom kandidatene skal finne sted mellom 17. april-1.mai
● Der skal avholdes konstitueringsmøte 03. juni – i Oslo
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Resolusjon om digitalisering av eksamen

Forslag til resolusjon ligger vedlagt.
Vedtak:
Resolusjon skal omformuleres av politisk komite og legges fram for vedtak neste SP-møte
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Resolusjon om kontinuasjonseksamen

Forslag til resolusjon ligger vedlagt.
Vedtak:
Resolusjon skal omformuleres av politisk komite og legges fram for vedtak neste SP-møte
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Resolusjon om digitalisering av undervisning

Forslag til resolusjon ligger vedlagt.
Vedtak:
Resolusjon skal omformuleres av politisk komite og legges fram for vedtak neste SP-møte.
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Endring av møtedato av neste parlamentsmøte

Organisatorisk nestleder foreslår å utsette dato fra vedtatt møtedato for SP-møte 2. til 05.
mars. Dette er for at det skal passe for flere av representantene i studentparlamentet.
Vedtak:

Sp vedtar å flytte opprinnelig oppsatt dato for SP-møte 2. til 05. mars.
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Eventuelt og møtekritikk

