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    studentdemokratiet@usn.no 

 
  

PROTOKOLL 
 

Dato:  25.09. 2019 

Tid:  Onsdag kl. 15:30 

Sted:  Campus Drammen 

 

 

Til stede:  

Medlemmer i ledergruppa: 

Malte Lund Rasmussen, Bø 

Mats Guttormsen, Drammen 

Nils Herman Lien Håre, Kongsberg 

Camilla Rønnevik, Notodden (kun var tilstede under behandling av Handlingsplansaken). 

Josefine Lamø, Porsgrunn 

Ask Butveit Borglund, Rauland 

Jesper Bekkevoll, Ringerike 

Guri Nilsen, Vestfold 

Kim-Andre`w Hellevammen, studentleder 

Karoline Lie, nestleder 

Kontrollkomité: 

Simen Tjølsen Oftedahl (skype) 

Sandra Michelle Kleven (skype) 

Andre: 

Daiva Baukiene, organisasjonskonsulent 

Thérèse Verheyleweghen, Styreleder SSN 

 

  

https://www.sdsn.no/therese-verheyleweghen/therese-verheyleweghen-article224851-34315.html
https://www.sdsn.no/therese-verheyleweghen/therese-verheyleweghen-article224851-34315.html
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V10/2019          Handlingsplan 

V11/2019          Rammebudsjett 

V12/2019          Prinsipprogram 

V13/2019          Instruks: KK 

V14/2019          Instruks: VK 

V15/2019          Internasjonal plattform    

V16/2019 Eventuelt 

 

Diskusjoner 
D3/2019             Innlemming av andre institusjoner i SSN styret 

D4/2019             Valgreglement 

D5/2019             Ledergruppen sin rolle på semestermøtet og organisering av semestermøtet 

 

Orientering 
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Møteevaluering 
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Konstituering 

Studentleder ønsket velkommen til møtet. 

Møteinnkalling godkjenning. 

Camilla Rønnevik foreslo å endre dagsorden og begynne med Handlingsplan. Forslag vedtatt.  

Dagsorden godkjennes slik den foreligger med eventuelle endringer. 

Protokollen sendes ut til alle medlemmer i møtet med en frist for tilbakemelding. Protokollen 

anses deretter som godkjent. 

Følgende saker ble meldt inn til eventuelt: 

Malte Lund Rasmussen: 

- Presentasjon av Ex. Phil emne USN.  

 

  



 

 

  Dato: 
25.09.2019 

Ledergruppemøte #2 
 

   Telefon: E-post: 
    studentdemokratiet@usn.no 

 

V10/2019 Handlingsplan                                          

Møtedato: 25.09.2019                                                                        Saksansvarlig: AU                    

Saksnr: V10/2019                                                                                   
 

Forslag til vedtak: 

Handlingsplan oversendes semestermøtet med de endringer som fremkommer i møtet. 

 

Behandling i møtet: 

Arbeidsutvalget tar med seg innspillene fra møtet. 

 

Innspill: 

1. Dokumentet er for stort og kan forkortes, eventuelt de viktigste sakene campusstyrene 

skal kjempe for lokalt plukkes ut.  

2. AU ønsker et dokument som skal være mer omfattende.  

3. Campusstyrene skal lage sine egne handlingsplaner hvor de skal prioritere de punktene 

som er aktuelle. Hvert campus skal ha sitt eget dokument. 

4. Viktig å finne et felles mål på alle campus, men samtidig jobbe med konkrete mål på 

hvert campus.  

 

Endringsforslag: 

- Paragraf 3. Politikk 

Camilla Rønnevik et alternativt forslag til punkt 3: Studentdemokratiet skal arbeide for at alle 

studenter skal ha mulighet til å delta på aktiviteter.  

Forslag enstemmig vedtatt.  

 

Camilla Rønnevik fremmet forslag til punkt 7: Arbeide for at alle studenter automatisk skal få 

begrunnelse på karakter i samarbeid med Universitetet, samt se på eventuelle konsekvenser, 

utarbeide retningslinjer og prosedyrer ved automatisk begrunnelse.  

Forslag falt. 

 

- Paragraf 4. Velferd 

Camilla Rønnevik fremmet forslag om å fjerne punkt. 6. Arbeide for eksamensfri 18 mai. 

Forslag falt. 

 

Nils Herman Lien Håre fremmet et alternativt forslag til punkt 12: Arbeide for at studentene 

har gode incentiver til å melde flytting til sine studiekommuner.  

Nils Hermann sitt forslag ble vedtatt. 

 

Camilla Rønnevik foreslo endring til punkt 14: Være en pådriver for felles kampanjer og 

undersøkelser med USN og SSN.  

Forslag vedtatt. 
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- Paragraf 5. Studentmobilitet og internasjonalisering 

Camilla Rønnevik foreslo endring til punkt 1: Studentdemokratiet skal arbeide for å øke 

inkluderingen av internasjonale perspektiver fra studenter ved USN i Studentdemokratiet. 

Forslag enstemmig vedtatt.  

 

- Paragraf 6. Internt 

Camilla Rønnevik foreslo endring til punkt 8: Produsere promoteringsmateriell som kan brukes 

for promotering av organisasjonen.  

Forslag vedtatt.  

 

Det ble foreslått å stryke punkt 11 til fordel for endringen av punkt 8. 

Forslag vedtatt. 

 

- Paragraf 8. Kommunalt, regionalt og nasjonalt 

Mats Langseth Guttormsen foreslo endring til punkt 4: Inkludere andre transportmidler, som f. 

eks el sparkesykkel. 

Forslag enstemmig vedtatt.  

 

- Paragraf 9. Studentdemokratiet skal synliggjøre 

Camilla Rønnevik foreslo et nytt punkt: Samt andre relevante tjenester som USN, SSN eller 

andre aktører tilbyr studentene. 

Forslag vedtatt.  

 

- Paragraf 10: Studentdemokratiet skal promotere 

Guri Nilsen fremmet et forslag til nytt punkt: Vertskommunen.  

Forslag vedtatt. 

 

 
Vedtak: 

Helhetlig forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
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V8/2019 Økonomireglement                                          

Møtedato: 25.09.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    

Saksnr: V8/2019                                                                                          
                                    

Forslag til vedtak: 

Økonomireglement oversendes semestermøtet med de endringer som fremkommer i møtet. 

 

Behandling i møtet: 

Arbeidsutvalget tar med seg innspillene fra møtet. 

 

Innspill: 

Simen Tjølsen Oftedahl kom med innspill at informasjon i Økonomireglement, kapittel 5, punkt 

7 stemmer ikke med informasjon som står Samarbeidsavtalen mellom USN og SDSN. 

Studentleder skal avklare dette punktet på kontaktmøte med rektor den 26/9-2019. AU får lov 

til å endre dokumentet ut ifra det ledergruppe ønsker. 

 

Endringsforslag: 

- Kapittel 2. Ansvarsforhold. 

Camilla Rønnevik foreslo endring til punkt 7: Arbeidsutvalget skal informere Ledergruppa om 

eventuelle avvik til budsjett. 

Forslag vedtatt.  

 

- Kapittel 3. Driftstøtte, økonomiske avtaler og lån 

Camilla Rønnevik fremmet et forslag om 25 prosent fravær: Deltagere på arrangementer i regi 

av, eller på oppdrag for, Studentdemokratiet blir fakturert for oppholdet hvis deltageren ikke 

møter eller deltar og legeerklæring ikke fremvises ved 25 prosent fravær fra obligatorisk 

aktivitet.  

Forslag fra Camilla falt. 

 

- Kapittel 5. Reisegodtgjørelse:  

Camilla Rønnevik foreslå å endre fra Studentleder til AU på punkt 2 og punkt 4. Punkt 2: 

Studentleder tar avgjørelsen om det kan gjøres unntak eller ikke. Punkt 4: Taxi skal ikke brukes 

med mindre det er godkjent av Studentleder på forhånd.  

Begge forslag falt.  

 

Kontrollkomiteen: Reiseregninger skal skrives på fastsatt skjema og sendes til den tildelte 

organisasjonskonsulenten snarest, og senest tre måneder etter at reisen er avsluttet. 

Arbeidsutvalget får myndighet til å sjekke med USN om det er mulig å gjennomføre en endring 

fra 1 måned til 3 måneder. Forslaget blir innstilt avhengig av svaret fra USN. 

 
Vedtak: 

Økonomireglementet med endringene vedtas i møtet enstemmig vedtatt. 
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V11/2019 Rammebudsjett                                          

Møtedato: 25.09.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    

Saksnr: V11/2019                                                                                   

                      

Forslag til vedtak: 

Rammebudsjett oversendes semestermøtet med de endringer som fremkommer i møtet. 

 

Behandling i møtet: 

Arbeidsutvalget fremmet et forslag endring av rammebudsjett: 

Campusstyrer 

1) Kongsberg: -8 913 til 30 000 

2) Rauland:    -5 000 til 10 000 

3) Bø:             -9 055 til 30 000 

4) Porsgrunn:  -4 799 til 30 000 

Strategiske midler AU senkes med: 20 000 til 120 000 Kr.  

Semestermøtet/ledergruppen får 47 767 kr. Arbeidsutvalget får myndighet til å fordele mellom 

de to postene.  

Forslag vedtatt.  

Vedtak: 

Rammebudsjett for Studentdemokratiet er enstemmig vedtatt med de endringer som 

fremkommer i møtet.  
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V9/2019 Forretningsorden                                          

Møtedato: 25.09.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    

Saksnr: V9/2019                                                                                       

                                    

Forslag til vedtak: 

Forretningsorden oversendes semestermøtet med de endringer som fremkommer i møtet. 

Behandling i møtet: 

 

Endringsforslag: 

- Kapittel 3. Konstituering 

Camilla Rønnevik foreslo å fjerne punkt nr. 8, del 3-1: Godkjenning av protokoll fra forrige 

møte. 

Forslag vedtatt.  

 

Camilla Rønnevik foreslo endring av punkt nr. 4, del 3-2: Møteledelsen utarbeider forslag til 

voteringsorden. 

Forslag falt.  

 

Camilla Rønnevik fremmet endring av punkt. 4, del 3-4: Dagsordenen for et møte kan endres 

med alminnelig flertall. 

Forslag til Camilla falt.  

 

- Kapittel 4. Debatt 

Camilla Rønnevik fremmet endring av punkt. 1, del 4-1: Møteleder og/eller bisitter fører 

talerliste og kan foreslå å sette strek.  

Forslag til Camilla falt. 

 

Camilla Rønnevik foreslo å fjerne punkt nr. 4, del 4-3: Dersom det tillates mer enn én replikk, 

kan svarreplikkens lengde øke tilsvarende. 

Forslag til Camilla falt. 

 

Camilla Rønnevik foreslo endring av punkt nr. 6, del 4-3: Gjester og observatører kan innvilges 

talerett med simpelt flertall. 

Forslag falt.  

 

Camilla Rønnevik foreslo endring av punkt nr. 2, del 4-4: Taletiden for innlegg til orden er på 

inntil 2 minutter. 

Forslag falt.  

 

Camilla Rønnevik foreslo å endre fra avgjør til foreslår i punkt nr. 4, del 4-4: Møteledelsen 

foreslår om det skal åpnes for debatt. 

Forslag falt.  
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Camilla Rønnevik fremmet et forslag å endre punkt nr. 5, del 4-5: Forslag levert etter tidsfristen, 

skal normalt ikke behandles.  

Forslag falt. 

 

- Kapittel 5. Votering 

Camilla Rønnevik fremmet endring av punkt. 1, del 5-1: Votering gjennomføres ordinært ved 

å vise stemmetegn. 

Forslag til Camilla falt. 

 

- Kapittel 6. Protokolltilførsel 

Camilla Rønnevik fremmet endring av punkt. 5, del 6-1: Protokolltilførsel skal underskrives av 

den som fremmet den, og eventuelt andre som er enig og stiller seg bak tilførselen.   

Forslag vedtatt.  

 

Vedtak: 

Helhetlig forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
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V12/2019 Prinsipprogram                                          

Møtedato: 25.09.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    

Saksnr: V12/2019     

 

Forslag til vedtak: 

Prinsipprogram oversendes semestermøtet med de endringer som fremkommer i møtet. 

Behandling i møtet: 

 

Endringsforslag: 

- Kapittel 3, punkt 7  

Josefine Lamø fremmet endring av punkt. 7: SDSN skal arbeide for, og støtte SAIH nasjonalt 

sitt arbeid og kampanjer.  

Forslag vedtatt.  

 

Vedtak: 

Prinsipprogram oversendes semestermøtet med de endringer som fremkommer i møtet.  

Helhetlig forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
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V13/2019 Instruks: KK                                          

Møtedato: 25.09.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    

Saksnr: V13/2019                   

 

Forslag til vedtak: 

Instruks: KK oversendes semestermøtet med de endringer som fremkommer i møtet.  

 

Behandling i møtet: 

Ingen kommentar eller endringsforslag 

 

Vedtak:                              

AU innstilling legges til grunn og kontrollkomiteen instruks oversendes semestermøtet. 

Enstemmig vedtatt. 
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V14/2019 Instruks: VK                                          

Møtedato: 25.09.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    

Saksnr: V14/2019                                                                                    

 

Forslag til vedtak: 

Instruks: VK oversendes semestermøtet med de endringer som fremkommer i møtet. 

Behandling i møtet: 

Ingen kommentarer eller endringsforslag. 

 

Vedtak: 

AU innstilling legges til grunn og valgkomiteen instruks oversendes semestermøtet. Enstemmig 

vedtatt. 
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V15/2019 Internasjonal Plattform                                           

Møtedato: 25.09.2019                                                                 Saksansvarlig: AU                     

Saksnr: V15/2019                                                                                   

 

Forslag til vedtak: 

Internasjonal Platform oversendes semestermøtet med de endringer som fremkommer i møtet.  

 

Behandling i møtet: 

Ingen kommentarer eller endringsforslag.  

 

Vedtak:  

Internasjonal Platform enstemmig vedtatt.  
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D4/2019 Valgreglement 

                                    

Møtedato: 25.09.2019                                                                     Saksansvarlig: AU                   

Saksnr: D4/2019                                                                                  

                                    

Forslag: 

Det diskuteres i ledergruppemøte og om man ønsker et vedtak på innlemming av studenter 

utenfor USN i SDSN. Hvis ledergruppen ønsker dette, får Arbeidsutvalget fullmakt til å sende 

endringsforslag i valgreglementet til semestermøtet på vegne av ledergruppen.  

 

Behandling i møtet: 

Innspill i møtet: 

- Vanskelig å få folk til å stille til VK. 

- Det er en fordel å åpne for KK, og ha folk fra andre universiteter. Bra måte å dele erfaringer. 

Viktig å ha folk som har sterke meninger.  

- VK burde holdes mer internt, medlemmer burde vite hvordan alt fungerer, kjenne campus, 

kunne systemet.  

 

Vedtak:  

Ledergruppen ønsker et vedtak på innlemming av studenter utenfor USN i SDSN i KK. 

Arbeidsutvalget får fullmakt til å sende endringsforslag i valgreglementet til semestermøtet på 

vegne av ledergruppen. 
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D3/2019 Innlemming av andre institusjoner i SSN styret 

                                 
Møtedato: 25.09.2019                                                                      Saksansvarlig: AU                   

Saksnr: D3/2019                                                                                   

                                    

Forslag: 

Det diskuteres i ledergruppemøte og om man ønsker et vedtak på innlemming av institusjonene. 

Hvis ledergruppen ønsker dette, får Arbeidsutvalget fullmakt til å sende endringsforslag på 

valgreglementet til semestermøtet på vegne av ledergruppen. 

 

Behandling i møtet: 

Innspill i møtet: 

- Campussleder Kongsberg Nils Herman Lien Håre melder seg inhabil til saken. 

- Forslag fra arbeidsutvalget er at 1 plass kan fordeles mellom Høyskolen og de to fagskolene 

hvor også USN studenter kan stille. 

- Therese mener at SSN har plikt til politihøyskolen og til USN, ikke til de andre fagskole 

institusjonene.  

- Hvordan påvirkning vil det få på valget? Og det praktiske rundt valget? 

- Flest stemmer får plass 

- Kontrollkomiteen: mener at SDSN kan velge å utvide styret, Styreleder SSN mener det kan 

ikke gjøres. Arbeidsutvalget mener det ikke skal diskuteres i denne saken og legger vekk 

diskusjonen om å utvide styret. 

- Ledergruppen: Kan fagskolen bli innkalt til møtene med talerett men ikke ha stemmerett? 

Styreleder SSN: ja hvis sakene er relevante. 

- Arbeidsutvalget: hvis vi åpner på 1 plass, så er det snakk om en plass: enten vara, enten fast. 

Det er ikke snakk om en vara og en fast plass.  

- Ledergruppen vurderer det å åpne en plass eller ikke. Kongsberg: inhabil til votering. 

Porsgrunn, Vestfold, Rauland, Ringerike, Drammen – nei, Bø: ja.  

- Det innstilles at plassen ikke åpnes. Til neste valg så blir kandidater fra andre institusjoner 

ikke valgbare. 

 

Vedtak:  

Ledergruppen ønsker ikke et vedtak på innlemming av institusjonene.  
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D5/2019 Ledergruppen sin rolle på semestermøtet og organisering av 

semestermøtet  

Møtedato: 25.09.2019                                                                      Saksansvarlig: AU                   

Saksnr: D5/2019                                                                                   

                                    

 

Behandling i møtet: 

- AU ønsker at ledergruppe skal være synlige. Ledergruppe skal være saksansvarlige. 

Jesper og Malte ønsker ikke å være saksansvarlige.  

- Forslag til den sosiale delen/kveldsaktiviteter: skal være noe hyggelig, for eksempel, 

sang eller workshop. Gruppe som skal planlegge sosiale aktiviteter: Josefine og Mats. Au 

samarbeider. Mats tar ansvar for workshops. 

- Tillitspersoner: en fra AU, en fra ledergruppa, en fra org. konsulentene. Josefine og Nils 

stiller opp.  

- Påmelding til semestermøte skjer så fort som mulig.  

- Dette blir bra! 
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O1/2019 Orienteringer fra CS leder og AU   

Møtedato: 25.09.2019                                                                      Saksansvarlig: AU                   

Saksnr: O1/2019                                                                                   

                                    

 

Behandling i møtet: 

- Karoline orienterer om at det kommer 2 dokumenter: Utarbeidelse av Fag-forsknings- 

og utdanningspolitisk plattform Studentdemokratiet i Sørøst-Norge og Utarbeidelse av 

Velferds- og læringspolitisk plattform Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Forslag og innspill 

ønskes. Josefine Lamø ønsker å bidra ved å utarbeide plattformene. 

- Rapporter og budsjett blir sendt til arbeidsutvalget og org. konsulenter på mail etter 

møtet.   
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V15/2019 Eventuelt 

Møtedato: 25.09.2019                                                                      Saksansvarlig: AU                   

Saksnr: V15/2019                                                                                   

                                    

Forslag: 

Følgende saker ble meldt inn til eventuelt: 

Malte Lund Rasmussen sine saker:  

- Presentasjon av Ex. Phil emne USN  

 

Behandling i møtet: 

 

AU foreslo å ta opp de sakene som var viktig å ta opp. De andre sakene tas opp på neste 

ledergruppemøte. Eventuelt sakene som kan vente til neste møte blir utsatt til neste møte. 

 

Malte Lund Rasmussen presenterte et nytt Ex. Phil emne som mulig startes i høst 2020 eller 

høst 2021. Det består av tre deler: 1) Kritisk tenking og etisk refleksjon; 2) Ansvar i det globale 

samfunn og 3) Kultur og kommunikasjon. Antall studiepoeng: 7,5. Det ble anbefalt en 

obligatorisk deltagelse i undervisning og gruppearbeid/diskusjoner. 

 

AU mener at obligatorisk oppmøte er ikke den beste løsningen. Resolusjon om obligatorisk 

undervisning vedtatt den 17/11-2017 på PF møte i SDSN sier at «bruken av obligatorisk 

oppmøte kan svekke det faglige engasjementet, og burde derfor ikke brukes for å fylle 

forelesninger som ikke er motiverende».  

 

Ledergruppe skal dele informasjon om emne i sine campusstyrene. Malte tar med seg 

innspillene fra møtet. Ønsker tilbakemeldinger innen neste Skype-møte som finner sted den 10. 

oktober 2019.  
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Møteevaluering 

- Takk for et godt møte, hyggelig tone, gode diskusjoner og godt innspill.  

- Takk til Simen og Sandra som var med på Skype. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 

 

 


