Innkalling og saksliste til SP-møte 05. Februar
Sted:
Oslo – campus Staffeldstgate
Tid: 10.00 – 16.00

Anders Nyhus Røed

Ida Kallevik

Anne Vierdal

Markus Dahr Berg

Morten Ødegård Tømte

Vår Eline Nilsen

Eilif Hallingstad Finnseth

Enea Johannesen Skaug

Susanne Sævdal Bere

Cassandra Brown

Sak/år

Vedlegg

SP 64/21 Godkjenninger:
Forslag til vedtak:
● Susanne velges til referent
●

Susanne velges til ordstyrer

●

Vår Eline velges til møteleder

●

Innkalling og saksliste godkjennes

●

Referat fra SP- møte godkjennes

●

Saker meldes opp til eventuelt

SP 65/21 Orienteringer:
●

Orienteringer fra eksterne verv
-

Høgskolestyret – Markus og Vår

-

LOKUT – Eilif og Anne

-

LMU – Enea

-

FOU- utvalg – Morten

-

Utdanningsutvalget – Enea og Anne

-

Klagenemda - Enea

-

Studentrådene – Markus og Susanne

-

Hilsen fra SKN – Eilif

-

Samtale med admin angående kommunikasjon med
studenter – Eilif

-

Orientering om bruk av midler – Vår

Kommunikasjonskomite
Vi trenger 2 til å være med i kommunikasjonskomite. Dette velges.
Representanter til NSO sitt landsmøte
Det skal velges 3 representanter til landsmøtet som vil bli holdt 21. – 24.
april 2022. Hittil er det planlagt at det skal være fysisk så det må
beregnes at man kan reise til Tønsberg de datoene.

SP 66/21

Resolusjon til høgskolestyret (V)
Vi må vedta at vi skal ta dette tas opp i høgskolestyret som en sak.

Resolusjon til høgskolestyret del 2 (D)
Dersom vi vedtar at vi skal ta dette videre til høgskolestyret er det
et ønske fra representanter i høgskolestyret at vi diskuterer hva vi
konkret ønsker at styret skal gjøre med resolusjonen. Derfor tar vi
nå en diskusjonsrunde på dette og kommer med konkrete ting slik
at representantene som sitter i styret kan videreformidle dette
enkelt.

Søknad om midler til organisasjonskurs (V)
En av våre representanter har søkt om midler til å kunne ta
organisasjonskurset på skolen som blir gjennomført i år.
Arbeidsutvalget har drøftet rundt dette og kommet frem til et
vedtaksforslag (se nedenfor). Derfor behandles ikke søknaden i seg
selv men det drøftes om SP skal vedta AU sitt vedtaksforslag i sin
helhet. (Fordi hvis vi vedtar det vil søknaden til Anne Vierdal bli
godkjent og om vi ikke vedtar vil ikke søknaden bli godkjent)
Arbeidutvalget sin innstilling:
«Studenter som har hatt tillitsverv ved NLA Høgskolen
2020/2021kan mot dokumentasjon få dekket studieavgiften til
studentskipnaden (Sammen, SiO, SiA = skipnadene vi har campus
på) for å kunne delta på ORG101 kurset på NLA i år. Krav for å
få dette dekket er dokumentasjon på at en fullfører kurset, kan
fremlegge kvittering på at en har betalt nødvendig avgift. Søknader
går til Studentparlamentet – kontakt Organisatorisk nestleder.
Søknadsfrist vil være to uker før første undervisning 21. Mars
2022.

SP 62/21 Sosialt: Sosialt vil bli bestemt etter regjeringens
pressekonferanse 1. februar. Sosial komite vil informere så
fort de kan på Facebook, men det vil være bestemt før SP
møtet er i gang.
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Eventuelt og møtekritikk

