
 

  Dato: 
21.03.20- 
22.03.20 

Semestermøte 
 
 
E-post: 
studentdemokratiet@usn.no 
 

 

 
Medlemmer av Semestermøtet: 
Campusstyret Bø 
Campusstyret Drammen 
Campusstyret Kongsberg 
Campusstyret Notodden 
Campusstyret Porsgrunn 
Campusstyret Rauland 
Campusstyret Ringerike 
Campusstyret Vestfold 
  
  
Arbeidsutvalget: 
Studentleder, Kim Hellevammen 
Nestleder, Karoline Lie 
  

 
Kopi: 
Administrativt ansatte i SDSN 
Kontrollkomitéen  
Rektor ved USN, Petter Aasen 
Viserektor for Utdanning og Studiekvalitet, 
Halvor Austenå 
Styreleder USN 
Studentombud, Cecilie Jurgens 
Styreleder i SSN, Thérèse 
Verheyleweghen 
Administrerende direktør i SSN, Hans Erik 
Stormoen 
Studentrepresentanter i Universitetsstyret 
  
  

  

MØTEINNKALLING 
  

Det kalles herved inn til Semestermøte. 

  

Dato:    21.03.2020 - 22.03.2020  
Tid:       21.03: 11:00 - 
              22.10: 16:00. 
Sted:     Klækken Hotell, Hønefoss.  
 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Ledergruppa 

 

 

 

 



  
 

   
 

SAKSLISTE 

  

Vedtakssaker 
V01/2020 Konstituering 

V02/2020 Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform 

V03/2020 Resolusjoner 

V04/2020 Valgreglement 

V05/2020 Stillingsbeskrivelser 

V06/2020 Studentposer 

 

Orienteringssaker 
O1/2020 Orientering og rapporter 

 

Valgsaker  
VA1/2020 Valg Arbeidsutvalget 

VA2/2020 Valg Kontrollkomiteen 

VA3/2020 Valg Valgkomiteen 

VA4/2020 Valg til SSN-styret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 

Dagsorden:   

Lørdag  

Tid Hva 

11:00 Velkommen 

11:15 Rektors Innledning 

12:00 Lunsj 

13:00 Åpning og konstituering 
Semestermøte 

13:20 Resolusjonsdebatt 

14:20 Pause 

14:30 Debatt: Valgreglement  

15:15 Debatt: Styringsdokument  

15:45  Pause med mat 

16:15 Debatt: VLPP 

18:15 Pause 

18:30 Votering vedtekter  

 Votering valgreglement 

18:50 Praktiske opplysninger 

19:00 Pause 

20:00 Middag 

21:30 Lederdebatt  

 Sosialt  

 

Søndag 

Tid Hva 

08:00 Frokost 

09:00 Opptelling og møtestart 

09:10 Valg: Studentleder  

09:30 Rapporter og hilsninger 

10:00 Annonsering av Studentleder 

10:05 Valg: Nestleder 

10:25 Studentposer  

 Annonsering nestleder 

11:00 Pause med utsjekk  

11:30 Workshop 

13:00 Lunsj 

14:00 Valg: KK, VK, SSN  

14:30 Votering: Resolusjoner 

15:00 Pause 

15:15 Votering: VLPP 

15:45 Avslutning 

16:00 Vel hjem!    
 

 



  
 

   
 

V01/2020 Konstituering                                          
Møtedato: 21.03.2020                                                                     Saksansvarlig: Ledergruppa                     

Saksnummer: V01/2020                                                                     Tidsramme: 20 min     

                                    

Innledning: 
Semestermøtet er SDSN sitt store politiske møte og avholdes hvert semester, innkalling med saksliste 

skal sendes ut minimum 14 dager før møtet. Resolusjoner kan sendes inn frem til 7 dager før møtet.  

Innkalling og saksdokumenter ble sendt ut 06.03.20 

For at møtet skal bli effektivt og trygt må Semestermøte velge ordstyrere og bisitter som skal styre 

møtet, forslag til disse personene vil bli presentert på selve møtet sammen med tillitspersoner.  

I henhold til vedtektene skal protokoll underskriverne være to stemmeberettigede fra Semestermøte 

og en person fra kontrollkomiteen 

 

  

Forslag til vedtak: 
1. Erlend Grønvold Velges til Ordstyrer  

2. Yasir Moa velges til bisitter  

3. Godkjenning av innkalling  

4. Godkjenning av saksliste  

5. Dagsorden godkjennes med de endringer som kommer frem i møtet.  

6. Daiva Baukiene velges til protokollfører  

7. XXXX velges til protokoll underskriver  

    XXXX velges til protokoll underskriver  

    XXXX fra KK velges til protokoll underskriver  

8. XXXX Velges til Semestermøtets tillitsperson  

    XXXX Velges til Semestermøtets tillitsperson  

    XXXX Velges til Semestermøtets tillitsperson  

9. Følgende gjester og observatører foreslås og gis tale og forslagsrett 

   XXXX  

   XXXX  

   XXXX 

 

 



  
 

   
 

V02/2020 Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform                                          
Møtedato: 21.03.2020                                                                      Saksansvarlig: Ledergruppa                

Saksnummer: V02/2020                                                                     Tidsramme: 120 min     

                                    

Innledning: 
Under semestermøte 1 hadde semestermøtet en omfattende behandling av politiske temaer rundt 
velferd og læringsmiljø. Det ble gjennomført både workshop, debatt og det var invitert inn innledere 
for å snakke om temaene. Etter dette arbeidet samlet arbeidsutvalget sammen alle innspill og 
sammenfattet dette til et arbeidsdokument med alle punktene plattformen skulle inneholde. 
Arbeidsdokumentet ble gjennomgått i samarbeid med medlemmer fra ledergruppen og 
arbeidsutvalget og det ble laget et 1.utkast som ble sendt på høring til organisasjonen.  
 
Alle innspill fra høringen ble behandlet av ledergruppen og med bakgrunn i disse tok arbeidsutvalget 
plattformen tilbake og laget 2.utkastet som ble sendt ut i papirene med sakspapirene til 
Semestermøtet og dette er bakgrunnen for diskusjonen i Semestermøtet.  
 
Det er mulig å sende inn endringsforslag på 2.utkastet frem til strek er satt i saken. Disse 
endringsforslagene vil bli innstilt av en redaksjonskomite som er nedsatt av semestermøtet.  
 

  

Forslag til vedtak: 
Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 

V03/2020 Resolusjoner                                          
Møtedato: 21.03.2020                                                                         Saksansvarlig: Ledergruppa                    

Saksnummer: V03/2020                                                                         Tidsramme: 60 min     

                                    

Innledning: 
Til semestermøte har ledergruppen laget et forslag til saksliste og dagsorden. Denne inneholder 

avsatt tid til å behandle to resolusjoner ved vårens semestermøte.  

En resolusjon er et politisk dokument som inneholder hva organisasjonen mener om et aktuelt 

område, dette kan konkretisere eksisterende politikk, supplere eksisterende politikk, men også lage 

politikk på områder hvor det ikke eksisterer et godt nok politisk grunnlag.  

Alle medlemmer med forslagsrett kan sende inn resolusjoner til arbeidsutvalget eller 

organisasjonskonsulenter før 24. februar klokken 23.59 for å få resolusjonene innstilt av Ledergruppa 

og resolusjonen utsendt med sakspapirene til Semestermøtet.  

Resolusjonene ble behandlet av ledergruppen som innstilte på hvor mange resolusjoner som skal 

behandles og hvilke de mener skal behandles av semestermøte.  

Semestermøte vil votere over hvilken resolusjon som blir behandlet først. Debatten begynner 

umiddelbart etter voteringen er ferdig. Det er mulig å levere endringsforslag under debatten.  

Endringsforslag til resolusjonene behandles av en redaksjonskomite og voteres over av 

Semestermøtet.  

 

Ledergruppen innstiller på at Semestermøtet behandler 2 resolusjoner og at disse er resolusjon 1 og 2.  

 

Forslag til vedtak: 
1 a) Semestermøtet vedtar resolusjonen om Bærekraft og miljø med de endringer som fremkom i 

møtet.  

1 b) Semestermøtet ber SDSN iverksette et prosjekt om bærekraft med bakgrunn i resolusjonen. 

2 Semestermøtet vedtar resolusjonen om Eksamensform og begrunnelse med de endringer som 

fremkom i møtet.  

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 

V04/2020 Valgreglement                                          
Møtedato: 21.03.2020                                                                         Saksansvarlig: Ledergruppa                    

Saksnummer: V04/2020                                                                          Tidsramme: 45 min     

                                    

Innledning: 
Valgreglementet er Studentdemokratiets styringsdokument for valg. Dette regulerer blant annet 
ansvar, krav, valgmåter, representasjon, funksjonstid og avstemming. Etter å ha hatt den nye 
organiseringen i ett år ser ledergruppen at det er noen endringer som bør gjøres for å effektiviserer 
arbeidet i organisasjonen.  
 
Fristen for innsending av endringsforslag var 1. mars, etter vedtektene §8-1 pkt 5. Alle innkomne 
endringsforlsag er innstilt på av ledergruppen og oversendt semestermøtet 6.mars, etter vedtektene 
§8-1 pkt 5.  
 

Forslag til vedtak: 
Valgreglementet vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 

V05/2020 Stillingsbeskrivelser                                          
Møtedato: 21.03.2020                                                                          Saksansvarlig: Ledergruppa                    

Saksnummer: V05/2020                                                                          Tidsramme: 45 min     

                                    

Innledning: 
Stillingsbeskrivelsene samler blant annet rollebeskrivelse, ansvar, politisk arbeid og obligatorisk arbeid 
i de ulike rollene i Studentdemokratiet og er en del av styringsdokumentene i organisasjonen. 
Ledergruppen ønsket å åpne opp for en revidering da de så det som hensiktsmessig å endre noe på 
ansvarsfordeling i campusstyrene for en bedre arbeidsfordeling og å åpne opp for å endre vervenes 
funksjonstid. Bakgrunnen for dette er ønsket om en økt effektivisering av organisasjonen som helhet 
etter hva vi har evaluert ett år etter organisasjonsendringen.  
 
Fristen for innsending av endringsforslag var 1. mars, etter vedtektene §8-1 pkt 5. Alle innkomne 
endringsforslag er innstilt på av ledergruppen og oversendt semestermøtet 6.mars, etter vedtektene 
§8-1 pkt 5.  
 

Forslag til vedtak: 
Stillingsbeskrivelser vedtas med de endringer ble vedtatt i møtet. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 

V06/2020 Studentposer                                          
Møtedato: 21.03.2020                                                                        Saksansvarlig: Ledergruppa                    

Saksnummer: V06/2020                                                                        Tidsramme: 30 min     

                                    

Innledning: 
Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mottar studentposer hvert semester for utdeling av reklame og 

gratis reklamemateriell til studentene ved USN.  

Studentdemokratiets erfaringer rundt posene som kommer frem, er at det laget mye ekstra arbeid for 

campusstyrene og at det er lite muligheter for oppbevaring av posene. Videre så finnes det ikke 

returordning for studentposene slik at campusstyrene må sortere og kaste det resterende da 

utløpsdatoene er korte. Ved flere anledninger har flere campusstyrer prøvd å kommunisere med 

Studentpakken at de ikke ønsker å motta disse uten å få gehør for dette av avsenderen.   

Forsendelsen inneholder en stor mengde plast og emballasje som ikke er hensiktsmessig, eller i tråd 

med Studentdemokratiets- og Universitetets prinsipper om bærekraft.  

 

Forslag til vedtak: 
1. Studentdemokratiet ønsker lenger å være mottaker av studentposene.  

2. Studentdemokratiet skal ta kontakt med Studentpakken og jobbe for et mer bærekraftig 

tilbud.  

3. Studentdemokratiet ønsker fortsatt å motta studentposene på likt premiss som til nå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 

VA1/2020 Valg Arbeidsutvalget 
Møtedato: 21.03.2020      Saksansvarlig: Ledergruppa 

Saksnummer: VA1/2020     Tidsramme: 40 min 

 

Innledning: 
Arbeidsutvalget står for utøvelsen av de vedtak som semestermøtet og ledergruppa fatter, og skal 

arbeide i henhold til stillingsinstruks vedtatt i semestermøtet. Arbeidsutvalget består av studentleder 

og nestleder. 

 

Vervet innstilles av valgkomiteen. Innstillingen publiseres og oversendes Semestermøtet senest 

15.mars.  

 

Valget gjennomføres som separate personvalg. 

Forslag til vedtak:  
XXX velges til studentleder  

XXX velges til nestleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 

VA2/2020 Valg kontrollkomiteen 
Møtedato: 21.03.2020                                                                      Saksansvarlig: Ledergruppa                

Saksnummer: VA2/2020                                                                     Tidsramme: 10 min     

                                    

Innledning: 
 

Kontrollkomiteen bidrar til SDSN med å holde styr på vedtekter og regler. Kontrollkomiteen har ansvar 

for at alt går riktig for seg i Studentdemokratiet i forhold til gjeldene lover, vedtekter og øvrig 

styringsdokumenter. Vervet er ettårig og komiteen har tre medlemmer. 

 

Forslag til vedtak:  
XXX velges til Kontrollkomitéen  

XXX velges til Kontrollkomitéen  

XXX velges til Kontrollkomitéen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 

VA3/2020 Valg valgkomiteen 
Møtedato: 21.03.2020                                                                     Saksansvarlig: Ledergruppa                  

Saksnummer: VA3/2020                                                                    Tidsramme: 10 min     

                                  

                                    

Innledning: 

Valgkomiteen i Studentdemokratiet har som hovedoppgave å intervjue og innstille på kandidater til 

verv i Studentdemokratiet og til SSN. Valgkomiteen intervjuer kandidater og sørger for at det blir en 

hyggelig opplevelse å stille til valg. Komiteen består av fem studenter, hvorav en leder komiteen og 

har dobbeltstemme. Vervet er ettårig. I valgkomiteen bør hver campus kun ha én representant. 
 

Forslag til vedtak:  
XXX velges til Valgkomitéen  

XXX velges til Valgkomitéen  

XXX velges til Valgkomitéen  

XXX velges til Valgkomitéen  

XXX velges til Valgkomitéen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 

VA4/2020 Valg SSN-styret 
Møtedato: 21.03.2020                                                                     Saksansvarlig: Ledergruppa                  

Saksnummer: VA4/2020                                                                     Tidsramme: 10 min     

 

Innledning 
 

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge er studentenes velferdsorganisasjon. 

 

SSN tar hånd om studentenes velferd ved å tilby studentboliger, studentkantiner og -kafeer, 

barnehageplasser til studentenes barn, bokhandler, helsetjenester mm. 5 av de 9 plassene i styret fylt 

av studentvalgte representanter - inkludert styreledervervet 

Det skal velges 2 representanter og minimum 3 vara 

 

Forslag til vedtak:  
 

XXX velges til SSN styret  

XXX velges til SSN styret  

XXX velges til varaplass SSN styret  

XXX velges til varaplass SSN styret  

XXX velges til varaplass SSN styret 

XXX velges til varaplass SSN styret  

XXX velges til varaplass SSN styret 

 


