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PROTOKOLL 

Dato:    Onsdag 11.12.2019 

Tid:       kl. 15:30.  

Sted:    USN Drammen 

 

Til stede: 

CS-leder Bø, Malte Lund Rasmussen (reiste tidlig) 

CS-leder Drammen, Mats Guttormsen  

CS-leder Kongsberg, Nils Herman Lien Håre (kom senere) 

CS-leder Notodden, Camilla Rønnevik 

CS-leder Vestfold, Guri Nilsen 

Studentleder, Kim Hellevammen 

Nestleder, Karoline Lie 

Daiva Baukiene, organisasjonskonsulent USN 

 

Frafall: 

CS-leder Porsgrunn 

CS-leder Rauland 

CS-leder Ringerike 
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SAKSLISTE 
Konstituering 

00/2019 Godkjenning av innkalling 

  Godkjenning av saksliste 

  Godkjenning av dagsorden 

Orienteringssaker 

O9/2019 Orientering fra ledergruppen  

Vedtakssaker 

V25/2019 Årshjul 2020 

V26/2019 Resolusjon om bærekraft 

Diskusjonssaker 

D11/2019 Komitéarbeid i SDSN 

Valgsaker 

VA1/2019 Supplering til valgkomiteen 

VA4/2019 Supplering av studentrepresentanter til UFU 

Eventuelt 

Møteevaluering 
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00/2019 Konstituering                                         
- Studentleder ønsket velkommen til møtet. 

- Møteinnkalling godkjent. 

- Saksliste godkjent. 

- Dagsorden godkjent.  

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: 

- Studietur 
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O9/2019 Orientering fra campusene og arbeidsutvalget 
Møtedato: 11.12.2019                                                                   Saksansvarlig: AU                   

Saksnummer: O9/2019                                                                                   

Nestleder: 

- Laget sakspapirer. 

- Begynt å jobbe med valget, lage plakater, nettsaker. 

- Bestilt inn props, penner, flasker, pins, osv., dropps og karameller som blir delt ut.  

- Jobbet med årshjul og plattformer.  

- Hadde et møte med studentombudet. Diskuterte retningslinjer for sensorveiledning. Finnes 

forskjellige rutiner. Et ønske er å ha like rutiner.  

- Jobbet med et prosjekt på ansattsidene: Jushjelp i studiesaker. På denne nettsiden blir det 

samlet informasjon, støtteverktøy og svar på studierelaterte spørsmål om regler, saksbehandling og 

andre juridiske problemstillinger.  

Studentleder: 

- Studentleder informerte om at jobben i student i råd og utvalg blir betalt, planen er å jobbe mot 

dette. Nå finnes det forskjellige typer betaling.  

- Jobbet med styresaker, papirer, arbeidsgrupper. 

- Jobbet på arbeidsgruppe på LMU. LMA skal innlemmes i LMU.  

- Svarte på tre høringer.  

- Skal delta på oppfølgingsmøte - Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 

 
CS Notodden: 

- Prøver å ha litt mer hyggelig på kontoret.  

- Hadde en film og spillekveld med pizza, et sosialt opplegg. Denne kvelden var veldig hyggelig. 

- Det ble arrangert en ansattkveld/fest for alle ansatte hvor både studenter og ansatte kunne 

prate litt og ha de hyggelig. Studenter presenterte SDSN, snakket om politikken, tok opp tema om 

ensomhet osv. Veldig mange gode tilbakemeldinger.  

 
CS Drammen: 

- Eksamensperiode.  

- Læringsmiljøansvarlig fra Campusstyret Drammen skal på utveksling. 

 
CS Vestfold: 

- Laget årshjul for 2020.  

- Har prøvd å lage julekalender for studenter. Ingen hentet den første julegaven.  

- Hadde et møte med USN og Horten kommune. Fint møte og gode saker. Tok opp de sakene om 

helsehus og legetilbud.  

- Hadde et feles SR-møte, snakket om lykkepromille.  
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- Det ble diskutert prisen på kaffe på SR-møte TNM. Forskjellige rutiner på ulike campuser. Alle 

skal tenke bærekraftig. Studenter bør ikke betale for pappkopp hvis de har sin egen kopp. Denne saken 

bør diskuteres på komitéene.  

 
CS Kongsberg: 

- SR-lederne er mere tilgjengelige for studenter på CS-kontoret.  

- Eksamensperiode.  
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V25/2019 Årshjul 2020 
Møtedato: 11.12.2019                                                                      Saksansvarlig: AU                     

Saksnummer: V25/2019                                                                                   

Forslag til vedtak: 

Årshjul 2020 vedtas med de endringer som fremkom i møtet.  

Behandling i møtet: 

Karoline har gått gjennom Tentativt årshjul (våren) for SDSN: 

- Januar. AU skal besøke campuser og ha stand. Året starter med valg og nominasjonsperiode. 

Det blir SR-møter, CS-møter, Komitemøter, ledergruppemøte, Partnerskapskonferanse med Vestfold 

Telemark fylkeskommunen og NSO ledersamling 

- Februar. Frist nominasjonsperiode: 2. februar. Det er planlagt SR-møter, CS-møter, 

komitemøter, ledergruppemøter (både fysisk og Skype). Den 5-7. februar er det SDG-konferanse. 

Stemmeperiode valg: 10-23. februar. SDSN er invitert til SAIH samling på Utøya den 21-23. februar. Frist 

annonsering av valget: 28. februar.  

- Mars. Det er planlagt SR-møter, CS-møter, komitemøter, ledergruppemøter (både fysisk og 

Skype). Semestermøte finner sted den 21-22. mars. Nestleder skal til DIKU kvalitetskonferanse den 24-

25. mars. 27-29. mars blir det formøte NSO, den 31. mars – delegasjonsmøte NSO.  

- April. AU skal jobbe med årsrapport. Det blir SR-møter, CS-møter, Komitemøter, 

ledergruppemøte (fysisk). NSO Landsmøte finner sted i Tønsberg den 17-19. april. SDSN er invitert til 

årsmøte til SAIH den 24-25. april. Dette møtet blir i Oslo.  

- Mai. Det blir SR-møter, CS-møter, Komitemøter, ledergruppemøter (Skype og fysisk). Den 4-5. 

mai reiser nestleder til Læringsfestival i Trondheim.  

- Juni. Det er planlagt opplæring til nytt AU den 15-26. juni.  

 
Innspill: 

- Viktig å ha oppdatering på hva som skjer på ulike campuser, slik at CS-møter ikke krasjer med 

komitemøter. 

- Alle arrangementer/møter kan legges ut på sdsn.no kalender. Informasjon sendes til 

organisasjonskonsulenter.  

- Skype møte 9. januar avlyst.   

- Vestfold skal ha skidag/utedag. Er det noe andre campuser kunne arrangere?   

- Overlapp: i fjor prøvde med overlappseminar som fungerte ikke. Overlapp bør ikke være i den 

perioden når alle har eksamen (mai/juni). Forslag av AU er å bytte overlapsseminar ut med en dags kick-

off, hvor de nye vil bli kjent med SDSN og hverandre. Dato for den overlapp: 25.april. 

- SDSN kjører verv-spesifikk opplæring i august. Ledergruppa opplæring kjøres litt tidligere enn i 

august. 

Vedtak:  

Årshjul 2020 vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.  
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V26/2019 Resolusjon om bærekraft 
Møtedato: 11.12.2019                                                                      Saksansvarlig: AU             

Saksnummer: V26/2019                                                                                   

        
Forslag til vedtak: 

Resolusjonen om bærekraft vedtas med de endringer som fremkom i møtet. Arbeidsutvalget gis 

myndighet til å utføre redaksjonelle og språklige endringer.   

Behandling i møtet: 

Innspill: 

- Therese Verheyleweghen skrev denne resolusjonen.  

- Resolusjon er en blanding av SSN, USN, SDSN og NSO sin politikk. Alle jobber mot samme mål. 

- Malte: er det tiltenkt i handlingsplan med tanke å jobbe med resolusjon? 

- Handlingsplan og prinsipprogram skal innebære konkrete tiltak på hvordan vi skal jobbe og 

fokusere på bærekraftige mål.  

- Det skal gjenspeiles i årshjul at ledergruppa skal jobbe mot dette.   

- Mats Guttormsen kom med et endringsforslag til overskriften: Bærekraft i høyere utdanning. 

Forslag enstemmig vedtatt.  

- Det ble fremmet et forslag om endring den siste setningen i resolusjonen: USN bør forske på 

unges deltakelse i demokrati og beslutningsdeltalekse.  Forslag enstemmig vedtatt. AU får myndighet til 

å endre den setningen.  

 
Vedtak:  
Resolusjonen om bærekraft vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. Arbeidsutvalget får 

myndighet til å utføre redaksjonelle og språklige endringer.   
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D11/2019 Komitéarbeid i SDSN 
Møtedato: 11.12.2019                                                                      Saksansvarlig: AU                    

Saksnummer: D11/2019                                                                                   

- Komiteene fungerer i forskjellige nivå 

- AU trenger hjelp av ledergruppa å få komiteene til å fungere. Et ønske er et at ledergruppa 

motiverer sine CS-medlemmer på hvor gøy det er å jobbe i komiteene. Sakene fra CS kan tas opp på 

komiteer. 

- Komiteer er et sted hvor alle bidrar og jobber. De skal jobbe selvstendig, men samarbeid mellom 

campusene er viktig. Komiteer kan dele ideer, erfaringer og komme tilbake til campuser med gode ideer.  

- Komiteene skal brukes mot valg.  

- CS skal sørge for at møtetiden til komiteer ikke krasjer med andre møter i CS. 
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VA1/2019 Supplering til valgkomiteen                                         
Møtedato: 11.12.2019                                                                      Saksansvarlig: AU                    

Saksnummer: VA1/2019                                                                                   

 

Forslag til vedtak: 

XX velges til valgkomiteen. 

Ledergruppa gir AU myndighet til å supplere. 

Behandling i møtet: 

- Ledergruppa har ingen kandidater.  

- AU har heller ikke noe forslag enda, det jobbes med saken. Viktig å finne en kandidat med 

erfaring.  

- Opplæring i begynnelse i februar.  

 
Vedtak:  

AU får myndighet av ledergruppa til å supplere. 
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VA4/2019 Supplering av studentrepresentanter til UFU                                         
Møtedato: 11.12.2019                                                                      Saksansvarlig: AU         

Saksnummer: VA4/2019                                                                                   

            
Forslag til vedtak: 

XX velges som studentrepresentant til Utvalg for Utdanningskvalitet (UFU) 

XX velges som studentrepresentant til Utvalg for Utdanningskvalitet (UFU) 

XX velges som studentrepresentant til Utvalg for Utdanningskvalitet (UFU) 

 

Behandling i møtet: 

- Det fremmes to kandidater: Ina Mathisen og Hilda Emilie Lyngås.  

- Trenger en kandidat til, helst en mann.  

- AU får myndighet av ledergruppa til å supplere. 

Vedtak:  

Følgende ble valgt som studentrepresentant til Utvalg for Utdanningskvalitet (UFU): 

1. Ina Mathisen 

2. Hilda Emilie Lyngås  

AU får myndighet av ledergruppa til å supplere den tredje kandidaten. 
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Eventuelle saker  
Studietur SDG konferanse 5-7. februar. 2020 

- Studentleder pratet med studentleder i Universitetet i Bergen. Det blir en omvisning.  

- Alle i ledergruppa bør stille i studieturen. 

- Påmelding og bestilling skjema sendes av Karoline snart. 

- Alle er positive og engasjerte.  

- Viktig å snakke om inkludering og snakke å forkant hvordan den sosiale opplegget holdes. 

- Tiltenkt at org. konsulentene skal være med. De får ta avgjørelsen selv. 


