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PROTOKOLL 
  

Dato:    Onsdag 27.11.2019 

Tid:       kl. 17:00-21:00.  

Sted:    USN Drammen 

 

Til stede: 

CS-leder Drammen, Mats Guttormsen  

CS-leder Kongsberg, Nils Herman Lien Håre 

CS-leder Notodden, Camilla Rønnevik 

CS-leder Porsgrunn, Josefine Lamø 

CS-leder Ringerike, Jesper Bekkevoll 

CS-leder Vestfold, Guri Nilsen 

Nestleder, Karoline Lie 

SR HS Drammen, Maiken Bella Hodt, protokollfører 

Kontrollkomité, Tommy Aasebø 

Kontrollkomité, Simen T. Oftedal (skype) 

 

Frafall: 

CS-leder Bø 

CS-leder Rauland 

Studentleder 
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SAKSLISTE 

Konstituering 
00/2019 Godkjenning av innkalling 

  Godkjenning av saksliste 

  Godkjenning av dagsorden 

Orienteringssaker 
O7/2019 Orientering fra ledergruppen  

O8/2019 Valgprotokoll fra suppleringsvalget 

Vedtakssaker 
V21/2019 Valgprosedyre for ordinært valg 2020 

V22/2019 Refusjon av reiseregninger fra 2018 

V23/2019 Resolusjon om e-undervisning og e-lagring 

V24/2019 Resolusjon om studentboliger 

Diskusjoner 
D10/2019 Semestermøte 2  

Valgsaker 
VA1/2019 Supplering til valgkomiteen 

VA2/2019 Supplering av varaliste NSO 

VA3/2019 Supplering til skikkethetsnemnda 

Eventuelt 
Sak fra Porsgrunn: Flytting av avslutning av høstsemesteret til etter jul.  

Møteevaluering 
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00/2019 Konstituering                                         
 

Behandling i møtet: 
Karoline ønsket velkommen til møtet. 

Innkalling, saksliste og dagsorden godkjent.  

 

Eventuelt: 

Sak fra Porsgrunn:  

Flytting av avslutning av høstsemesteret til etter jul.  

For å kunne gjøre vedtak i saken som ble sendt ut på mail, om supplering til skikkethetsnemnda, 

besluttes det å legge den inn som en valgsak.  
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O7/2019 Orientering fra Ledergruppen                                           
Møtedato: 27.11.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    

  

Behandling i møtet:                                                                                  
Notodden: arrangere juleverksted, samarbeid mellom ansatte og studenter. Mulig artikkel.  

Vestfold: juleverksted, med grøt og nisser. Svart på høringer. Møte med vertkommuner, de «vanlige» 

sakene tas opp. Profesjonsdager møte. Demokratitiden. NSOs forskningsprosjekt KIF, representerer 

studenter m.m.  

Kongsberg: jobber med sak om døgnåpent bygg. Blir mest sannsynlig kun et av byggene.  

Drammen: vi skal få studenthus i drammen. Med i intervju for NRK. Jobbet med å få en egen skjerm 

med studentaktiviteter på campus.  

Ringerike: studentmeldinger er oppe og går, julekalender med aktiviteter og gaver i uke 50. 

Parkeringsplasser, jobber med oppmerking.  

Porsgrund: Julestand og korttavle med forbedringsforslag, kommet nye positivt. Julekalender med 

sponsede premier. Juledager og profesjonsdager som det jobbes med. Linjeforening på HIU med 

møter x1 pr uke med stort engasjement. Jobber med egen skjerm med info og fast stand.  

Studentleder: jobber fra utlandet disse ukene.  

Nestleder: Oppstart av nytt prosjekt; demokrati og medbestemmelse. I fusjonsprosessen fokuserte 

USN veldig på utviklingen til universitet. Nå rettes fokuset mot linjer, demokrati og medbestemmelse 

innad på USN. Målet er å bedre kommunikasjonen i linjen og å fremme medbestemmelse både blant 

ansatte og studenter. Kommer med forslag til tiltak om forbedring. Delprosjekt jobber mest nå i 

starten og skal rapportere til hovedprosjektet. Hovedprosjekt er satt litt på vent og starter sitt arbeid 

når delprosjektene har levert rapport.  

Jobber med VLPP og utarbeidelsen av denne. Er fortsatt i struktureringsfasen da det kom inn mange 

ode innspill på SM.  

Møte med nestlederkomiteen er etterspurt, og skal ha møte med kommunikasjonsansvarlige på 

fredag for å snakke om valget. Intervjurunde styre SSN og LMU og styret til nettsiden til bruk i valget. 

Mer info rundt hva de ulike vervene omhandler og for å øke fokus rundt SDSN. 

 

Spørsmål: Når det sendes inn endringsforslag på protokollen, og de andre ikke kommenterer eller 

svarer er man enige i endringen som sendes inn.  
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V22/2019 Økonomi: Refusjon reiseregning/utlegg                                  
Møtedato: 27.11.2019                                                                     Saksansvarlig: Karoline                     

                                    

Forslag til vedtak: 
A- Reiseregninger Organisasjonsendringen fungerende studentleder Kim 2018 godkjennes ikke. 

B- Reiseregninger Organisasjonsendringen fungerende studentleder Kim 2018 godkjennes.  

 

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Reiseregninger Organisasjonsendringen fungerende studentleder Kim 2018 godkjennes ikke.  

 

Behandling i møtet: 

Ledergruppen velger å behandle saken.  

Det ønskes skriftlig valg.  

Tommy og Maiken velges som tellekorps.  

 

Votering: 
Det er 6 stemmeberettigede tilstede i møtet.  

Votering 1: Stemmelikhet 

Votering 2: Stemmelikhet 

Etter Forretningsordenen §12, vedtas den opprinnelige innstillingen i saken.  

 

Vedtak: 
Reiseregninger Organisasjonsendringen fungerende studentleder Kim 2018 godkjennes ikke.  
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O8/2019 Valgprotokoll fra suppleringsvalget  
Møtedato: 27.11.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    

 

Behandling i møtet: 
Til orientering. Protokollen er gjennomgått og signert av valgstyret.  

 

Ringerike imponerer med en høy oppslutning på valget på over 7%. Dette var forårsaket av mye 

spam fra CS. Alle mulige kanaler som de kom på ble brukt. Dette gjaldt også ved ordinært valgt. Dette 

kan også ha en sammenheng med ombygging og mye problemer rundt dette som har engasjert 

studentene.  

                                

V21/2019 Valgprosedyre ordinært valg 2020                                        
Møtedato: 27.11.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                                                       

Forslag til vedtak: 
Valgprosedyren godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.  

 

Behandling i møtet: 
Det er laget et forslag. 6 jan. starter nominasjonsperioden. Det anbefales at det er godt med tid for at 

studentene skal kunne stemme. Semestermøtet er tidlig derfor starter valgperioden også tidlig.  

Det ble en diskusjon rundt svært tidlig oppstart av valget, og at de ulike periodene i valget er godt 

over minimumskravet. Det er gode argumenter for å forkorte tidene og så flytte valget lenger ut i 

semesteret, men ledergruppen lener mot å vedta forslaget da det er bedre å ha god tid. Man er 

enige om at det ikke trengs å ha full fokus på valget i alle ukene om det ikke er ressurser til dette.  

Videre gikk diskusjonen på hvorvidt man bør vurdere å flytte valgperioden til før jul og endre 

periodene de tillitsvalgte sitter til kalenderår, ikke studieår. Vi er enige om å ta diskusjonen opp igjen 

på et senere møte da dette er endringer som må inn i vedtekter og valgreglement, og ikke vil være 

mulig å gjennomføre i dette valget.  

Flytting av overlapp for CS til oppstart 1. juni istedenfor juli. Denne diskusjonen tas også opp igjen 

senere.  

 Karoline informerte om planene om hvordan nestlederne og de kommunikasjonsansvarlige skal ta 

ansvar for valget. Det planlegges komitemøter med disse i nær fremtid.  
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Vedtak:  
Valgprosedyren ble enstemmig vedtatt.   

VA1/2019 Supplering til valgkomiteen  
Møtedato: 27.11.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    

 

Forslag til vedtak: 
XX velges til valgkomiteen. 

Behandling i møtet: 
AU har ingen kandidater. Dette har heller ikke campuslederne. Det mangler ett medlem. Det 

foreligger ingen forslag. Saken tas opp igjen på neste møte.   

Vedtak: 
Saken tas opp på nytt i neste møte.  

 

VA2/2019 Supplering til varaliste NSO 
Møtedato: 27.11.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    

Forslag til vedtak: 
XX Velges som 5.vara til NSO landsmøte 2020 

XX Velges som 6.vara til NSO landsmøte 2020  

XX Velges som 7.vara til NSO landsmøte 2020 

XX Velges som 8.vara til NSO landsmøte 2020 

XX Velges som 9.vara til NSO landsmøte 2020 

XX Velges som 10.vara til NSO landsmøte 2020  

XX Velges som 11.vara til NSO landsmøte 2020 

XX Velges som 12. vara til NSO landsmøte 2020 

 

Behandling i møtet: 
Vara fra 5-12 å supplere.  
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Dokumentene er ikke oppdatert. Porsgrunn har tre kandidater: 

Karl Ernest spl. stud. Tillitsvalgt.  

Josefine vpl. stud. 1år, tillitsvalgt  

Tommy vpl. stud. tillitsvalgt  

Det sendes ut digital votering fra KK. Se varanummerering over.  

 

Hvis nettsiden fungeres, må tas opp til vurdering om vi kan bruke dette i semestermøtet da det er 

enkelt og effektivt.   

Vedtak: 
Karl Ernest velges som 5.vara til NSO landsmøte 2020 

Josefine velges som 6.vara til NSO landsmøte 2020  

Tommy velges som 7.vara til NSO landsmøte 2020 

 

VA3/2019 Supplering til skikkethetsnemnda 
Møtedato: 27.11.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    

 

Behandling i møtet: 
Karoline ble tidligere i uken gjort oppmerksom på at HIU-kandidaten i skikkethetsnemnda hadde 

trukket seg. Det ble da sendt ut en mail til ledergruppen om at dette måtte suppleres inn. Da 

kandidatene til nemnda må godkjennes i USN-styret, og dette skal opp som sak i deres 

desembermøte, må dette gjøres nå.  

Karoline har sendt ut forespørsel til flere aktuelle kandidater, men ikke fått respons.  

Campuslederne har heller ikke funnet noen.  

Det besluttes at Arbeidsutvalget må gis myndighet til å komme med forslag for styret, da neste 

ledergruppemøte er etter fristen for innmelding av kandidat.  

Vedtak: 
Arbeidsutvalget gis myndighet til å finne en kandidat til skikkethetsnemnda fra HIU.  
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D10/2019 Semestermøte 2 
Møtedato: 27.11.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    

                                    

Behandling i møtet: 

Diskusjon: forslag til dato, 20-22mars og 26-26april. Det er flest ønsker om at semestermøte skal 

være 20-22 mars.  

Prøvevotering: 5 stemmer for 20-22 mars.  

 1 blank stemme.  

Valg på semestermøte: tidlig eller seint i møte? Ønske om at det skal være tidlig i møte for å få det 

mest mulig clean. På den andre siden må vi prøve å legge til rette for at folk kan stille ila. helga.  

Sette av en dag til å planlegge semestermøte, ønske om en helg, mulig vi kan få til en arbeidsdag 

(8timer). Kan det kombineres med studietur? Ønske om at lederne skal ha et større ansvar i møtet, 

som må planlegges på forhånd. Denne dagen må være så tidlig som mulig. AU finner datoer som vil 

foreslås så snart som mulig.  

Forslag til lokale: Klekken hotell, Kragerø og Drammen River station.   
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V23/2019 Resolusjon om e-læring og e-lagring 
Møtedato: 27.11.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    

Saksnr: V23/2019                                                                                   

                                    

Forslag til vedtak:  
Resolusjonen om e-læring og e-lagring vedtas med de endringer som fremkom i møtet.  

Behandling i møtet: 
Det foreligger endringsforslag til denne resolusjonen. Det er rettet opp i skrivefeil og 

setningsoppbygging i selve dokumentet. Bakgrunn: ble tatt opp i Kongsberg campusstyre. I henhold 

til optometri spesielt. Det er et mål om at USN gjør dette offisielt å fremme en digitalisert hverdag, 

men i et system. Alle forelesninger blir filmet og lagret i alle årene du studerer som et hjelpemiddel.  

Det er flere campus som er positive til dette forslaget. Dette fordi da er det mulig å gå tilbake å få 

med seg alt, det er mulig å være syk, eller hjemme med barn uten å gå glipp av noe viktig. Det er også 

lurt at USN som tar seg av filmingen og ikke enkeltstudenter som kan mangle godkjenning fra 

medstudenter. Hvis dette er noe vi kan tilby så kan USN være mer attraktivt for nye søkere og bidra 

til at vi får flere studenter.  

AU går gjennom endringsforslagene, ordner opp grammatikk o.l. også sendes den ut sammen med 

protokollen.  

Endringsforslag sendes inn i google doks og godkjennes direkte i dokumentet.   

Votering over dokumentet som helhet med endringer som forekom i møtet og med forbehold om 

redaksjonelle endringer, er vedtatt og godkjent.   

Vedtak: 
Resolusjonen om e-læring og e-lagring vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 

Arbeidsutvalget gis myndighet til å foreta redaksjonelle og språklige endringer.  

 

 
 

 

 

 



 

  Dato: 
27.11.2019 

Ledergruppemøte #5 
 

   Telefon: E-post: 
    studentdemokratiet@usn.no 

 
 
 
 

 

V24/2019 Resolusjon om studentboliger 
Møtedato: 27.11.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    

Saksnr: V25/2019                                                                                   

                                    

Forslag til vedtak:  
Resolusjonen om studentboliger vedtas med de endringer som fremkom i møtet.  

Behandling i møtet: 
Fått mange nye boliger i Kongsberg, ca. 200 nye. USN, fagskole og vgs. kan søke om studentbolig. 

1300 studenter bare på USN (Kongsberg), ikke alle har fått innvilget stud. bolig. Pluss at boligene 

ligger ute på finn slik at alle kan søke. Studentene må få første prioritet da dette ikke praktiseres i 

dag. Porsgrunn har ikke det problemet da det er 200 boliger som står tomme. Dekningsgraden må 

økes, og det må bli en fortgang i saken. Vestfold er det også mange tomme boliger.  

Endringsforslag er lagt inn i eget dokument, der prosentene er tatt bort. Målet er der for å gi 

kommunen noe konkret å jobbe etter. Forslag om å legge inn at det må være prosent på de kritiske 

stedene før stortingsvalget i 2021. Likevel så vil ikke boligene som skal bygges i Porsgrunn være ferdig 

før 2027. Det er også prisene som må få større plass, i henhold til at det skal være et prisdyktig 

marked. Det skal lønne seg å velge studentbolig fra SSN fremfor å leie privat for studenter. Likevel får 

du mer inkludert i studentboligene og derfor er prisene nødt til å være så høye samt at studentene 

ikke betaler depositum.  

Endringsforslag foreligger i eget dokument, flertallet er enige i dette. 

Endringsforslag ang. Campus nær, votering for: 4 stemmer.  

Votering over endringsforslag fra campusleder Porsgrunn for: 6 stemmer.   

Votering over dokumentet som helhet med endringer som forekom i møtet og med forbehold om 

redaksjonelle endringer, er vedtatt og godkjent 

Vedtak: 
Resolusjonen om studentboliger vedtas med de endringer som fremkom i møtet.  

Arbeidsutvalget gis myndighet til å foreta redaksjonelle og språklige endringer.  
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Eventuelt 
Sak fra TNM Porsgrunn: 

En ansatt på TNM i Porsgrunn ønsket å lufte muligheten for å flytte avslutningen for høstsemesteret 

til januar slik at høst- og vårsemester er av lik lengde.  

Ledergruppen diskuterte dette. Det er en fordel at semestrene er like lange, da det legges lik mengde 

studiepoeng og pensum uavhengig av semesterets lengde. Men dette vil kunne bety at flere 

eksamener blir lagt til januar. Dette vil kunne føre til at man må bruke juleferien på å lese. 

Ledergruppen finner dette som en større uheldighet for studentene, og svarer derfor den ansatte 

med at dette ikke er noe SDSN kommer til å jobbe for nå.  

 

Møteevaluering 
Litt kort tid til evaluering da det ble et kort møte.  

Hyggelig møte. Godt tiltak med pizza. Bør prøve å ha møtene tidligere på dagen i fremtiden da det 

blir sent for mange med lang reisevei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


