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PROTOKOLL 

Dato:    Onsdag 29.01.2020 

Tid:       Kl. 15:30.  

Sted:    USN Drammen, U3505 

 

Til stede: 

CS-leder Bø, Malte Lund Rasmussen  

CS-leder Drammen, Mats Guttormsen  

CS-leder Notodden, Camilla Rønnevik 

CS-leder Porsgrunn, Josefine Lamø 

CS-leder Vestfold, Guri Nilsen 

Nestleder, Karoline Lie 

Gjester: 

Amund Thomassen, organisasjonskonsulent USN 

Jill Eirin Undem, organisasjonskonsulent USN 

Eton Williams, valgkomiteen 
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SAKSLISTE 

Konstituering 
00/2019 Godkjenning av innkalling 

  Godkjenning av saksliste 

  Godkjenning av dagsorden 

Orienteringssaker 
O10/2019 Orientering fra ledergruppen 

O11/2019 Schibsted avtalen  

Vedtakssaker 
V26/2019 Spesifikt budsjett 2020 

Diskusjonssaker 
D12/2019 Semestermøte 

D13/2019 Valg: stemmeperiode 

D14/2019 Politikk LG 

 

Eventuelt 

Møteevaluering 
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00/2019 Konstituering    

Karoline ønsket velkommen til møtet. 

Innkalling godkjent. 

Saken om spesifikt budsjett utsettes til neste møte.   

Saksliste og dagsorden godkjent. 

                                   

D12/Semestermøte 

Innspill i møtet: 

 Ønske om å invitere statsråd for høyere utdanning Henrik Asheim. Mulig å få en videosnutt? 

 Ledergruppa bør ha en runde med campusstyret for å friske opp hvordan et semestermøte 

gjennomføres. 

 Utsjekk bør gjøres før frokost. 

 Ønske om workshops. Mulig å ta en halvtime av debatten til VLPP. Erstatte deler av 

generaldebatt med workshop. Hvert enkelt medlem i ledergruppa har hvert sitt tema i 

workshop.  

 Ønsker et tilleggs- skriv som sier noe om hva en lederdebatt og generaldebatt er. 

 Til dokument med endringsforslag ønskes en egen kolonne for egne kommentarer. 

 Ønsker en PP med felles info om hvordan forberede og gjøre et semestermøte. Josefine lager 

et utkast. 

 Endre vedtektene slik at funksjonsperioden for verv fremskyndes til 1. juni. 

 Kandidatene må få info fra valgkomitéen om hvordan valgkampen skal være (hva som er greit 

og hva som ikke er greit å gjøre på semestermøtet). 

 Ledergruppa bør ha en idémyldring på hvordan få alle i campusstyret til å gå opp på 

talerstolen og delta i debatten. 

 Viktig at diskusjonene tas i ledergruppa i forkant. Alle i ledergruppa må stå bak egen 

innstilling. (Det er mulig å ta ut en dissens.) Den som legger frem saken for semestermøtet bør 

kunne si noe om hvilke diskusjoner ledergruppa har hatt. 

 Prøvevotering: ledergruppa innstiller på en redaksjonskomité. 

 Bindende påmelding. Legge ved økonomireglementet. 

 Ledergruppa møtes fredag med overnatting til lørdag for å forberede semestermøte. 

 Kandidater til arbeidsutvalget som ikke er medlem av semestermøtet får dekt hotell fra lørdag 

til søndag for å kunne delta på hele semestermøtet inkludert lederdebatt lørdag og valg 

søndag. 

 Ønsker opptreden og taler under middagen lørdag. 
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V26/ Spesifikt budsjett 2020 

Utsatt. 
 

 

D13/Valg Stemmeperiode                                         
Innspill i møtet til nominasjonsperioden: 

 Vanskelig å engasjere og rekruttere kandidater. 

 Studentrådsledere har et ansvar for å prate med sine kulltillitsvalgte. 

 Bruk listene med oversikt over kulltillitsvalgte. 560 studenter har sagt de ønsker å bidra med 

noe. 

 Bruk alle fb-grupper. 

 Kulltillitsvalgte må informere om studentvalget i sitt kull. 

 Det er lov å be andre om hjelp. 

 Gå inn i klasserom! 

 Kommunikasjonskomiteen fikk fordelt en del arbeidsoppgaver; tekst til presentasjon av verv 

på nettsiden, videoer og nettsaker om de ulike vervene. Mange av disse oppgavene er ikke 

utført. Karoline har ikke kapasitet til å gjøre de oppgavene som ikke er uført. 

 

Innspill i møtet til stemmeperioden: 

 Vi må få studentene til å stemme! 

 Det kommer en konkurranse. 

 Vestfold skal også arrangere en stemmekonkurranse med festivalbilletter som premie. 

 Ringerike og Porsgrunn har gode erfaringer med å lage konkurranser med premier. 

 Porsgrunn låner stemmebåser av kommunen til stemmeperioden. 
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D14/2019 Politikk LG 

Påminnelse fra arbeidsutvalget om at ledergruppa også skal drive med politikk. 

Aktuell sak: 

- Plassering av studentboliger på campus eller campusnært/sentrumsnært. 

Ledergruppa oppfordres til å ta med saken tilbake til campusstyret for drøfting. AU 

skal i møte med SSN i mars. Så fint med tilbakemelding før det. 

 

 

O11/Schibsted avtalen                                                                           
 

Karoline informerer: Avtalen SDSN og Schibsted har undertegnet ble reforhandlet i fjor. På bakgrunn 

av dette ønsker Schibsted kontakt med campusene og har et ønske om å avholde stand. Første stand 

er tiltenkt Bakkenteigen 24. feb. 

Innspill i møtet: 

 Få studenter kjenner til avtalen. Må markedsføres bedre. 

 Vanskelig å komme inn på pluss-sakene noen ganger. 
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Orienteringer 

Karoline: 

- Fokus på valg.  

- Deltok i rektors ledermøte og presenterte resolusjonene tirsdag 28. januar for studentleder. 

Bærekraft- resolusjonen: oppfordret USN til å delta på miljøuka. Deltakelse på 

bærekraftskonferansen. AUS jobber med og kartlegger alle emner for innhold rundt 

bærekraft. 

E-undervisning: bra respons i ledermøtet. Har satt ned en arbeidsgruppe.  

Studentboliger: må jobbe for de internasjonale (boligavtalen er sagt opp fra SSN). 

Ledergruppa ønsker at Karoline skal gå ut med en melding om viktigheten av boligavtale med 

gode vilkår.  

EVU og livslang læring. Utfordringer rundt finansiering. 

Organisasjonsutvikling. Prosjekt rundt utvikling i linja og studentene i kvalitetssystemet. Det 

bør være tillitsvalgte som sitter i programutvalg og kvalitetsråd. 

Strategiseminar. Temaer: revidering av UH-loven (NOU kommer 13. februar), 

mobilitetsmedling. 

Forskningsdagene: 16. – 27 september. Årets tema: hjernen. Bør ha fokus på BA- studenter, 

studentaktiv forskning. 

- Vært litt rundt på campus. 

- Opplæring for valgkomiteen. 

 

Malte: 

- Døgnåpent bibliotek åpner mandag. Det har vært en lang prosess. 

- Går skikkelig bra i Bø. Jobber godt. Dessverre ikke så mange som fortsetter i campusstyret 

neste år. 

 

Mats:  

- Jobber med valget. Snakket med kulltillitsvalgte. Gått rundt i klassene. 

- Campusstyret ser frem mot semestermøtet allerede. 

- Har mista læringsmiljøansvarlig (praksis i India). 

- Har en diskusjon på om kulltillitsvalgte som ikke møter ikke bør kunne ta gjenvalg. 

 

Jesper: 

- Vertskommunemøte. Fikk satt studenthus på agendaen. 

- Åpen dag. 

- Jobber med internasjonalisering på Ringerike. 

- Klager på at saker ikke når campsstyret fordi tillitsvalgte ikke melder saker videre. 
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Guri: 

- Valg 

- Mange møter 

- Julekalender 

- Stand 

- Planlegger filmkvelder 

- Har hatt spillkveld med valg-kickoff og pizza 

- Samarbeid med internasjonalt kontor 

- Planlegger miljøuka 

- Sliter med å få kulltillitsvalgte til å komme i møter 

 

 

 

Josefine: 

- Har fått fast standplass 

- Karrieredag 

- Samarbeidsmøte med studentsamfunnet.  

- Valg-kickoff med pizza 

- Julekalender 

- Valgstand 

- Praksis er en gjenganger som sak 

- SR-leder HIU har vært med og opprette linjeforening 

 

Camilla: 

- Campusstyremøte hvor det ble laget et årshjul. 

- Åpen dag 

- Karrieredag 

- Fotballturnering 

- Jobber med boligmangel 

- Spillkvelder på biblioteket 

- StUa. Jobbe med studiestart. 

- Valgstand 

- Mer aktivitet på sosiale medier 

- Har laget en Google Drive som kan overleveres til nytt campusstyre 
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Eventuelt 

Camilla:  

 Søppel. Lite søppelbøtter med begrunnelse i at campus er miljøfyrtårn, lukt og estetikk. 

Karoline:  

 SAIHs vintersamling 21.- 23. februar. Sjekk med campusstyret om noen har lyst til å dra. 

 Ber om at ledergruppa hjelper til med å skrive ut stikkord i VLPP 

 Budsjett 2020. Campusstyrets budsjett skal sendes inn til neste fysiske campusstyremøte. 

(Trenger ikke være veldig spesifisert). 

 Studiebarometeret 

NSO er kritiske. 

AU har fokus på samarbeid med USN for å få til bedre resultater. 

4,0 (av 5) er totalt resultat for USN.  

 

 Ønsker å starte juss-hjelp for studenter på nettsiden. 

Til dette bruke 40% prosjektmidler. 

Får bistand fra juristene til USN. 

 

 


