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PROTOKOLL 

Dato:    Onsdag 26.02.2020 

Tid:       kl. 12:00  

Sted:    USN Drammen, møterom: S6206 

Til stede: 

CS-leder Drammen, Mats Guttormsen  

CS-leder Kongsberg, Nils Herman Lien Håre 

CS-leder Vestfold, Guri Nilsen 

CS-leder Rauland Johanne, Østrem Hellemo 

CS-leder Ringerike, Jesper Bekkevoll 

Studentleder, Kim Hellevammen 

Nestleder, Karoline Lie (kom senere) 

Daiva Baukiene, organisasjonskonsulent USN 

 Eton Williams, valgkomitee 

 KK – på skype. 

Frafall: 

CS-leder Porsgrunn, Josefine Lamø 

CS-leder Bø, Malte Lund Rasmussen 

CS-leder Notodden, Camilla Rønnevik 

  



   
 Dato: 

26.02.2020 
Ledergruppemøte 
 

 Telefon: E-post: 
  studentdemokratiet@usn.no 
 
 

  

 

   
 

SAKSLISTE 

Konstituering 
00/2020 Godkjenning av innkalling 

  Godkjenning av saksliste 

  Godkjenning av dagsorden 

Orienteringssaker 
O01/20  Orienteringer 

Vedtakssaker 
V01/20  Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform til Semestermøtet  

V02/20  Resolusjoner til Semestermøtet  

V03/20  Semestermøte 2  

  - Tidsplan  

  - Tellekorps 

  - Protokollunderskrivere  

  - Redaksjonskomite  

  - Workshop 

  - Sak til SM om studentposene?  

V04/20  Budsjett 

Valgsaker 
VA1/20  Valg Arbeidsutvalget 

VA2/20  Valg Kontrollkomiteen 

VA3/20  Valg Valgkomiteen 

VA4/20  Valg SSN styret 

 

 

 

Diskusjonssaker 
 

Eventuelt 

Møteevaluering 
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00/2020 Konstituering       
Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av saksliste 

Godkjenning av dagsorden 

                                   
- Studentleder ønsket velkommen til møtet. 

- Møteinnkalling godkjent. 

- Saksliste godkjent. 

Forslag 1: endre dagsorden og behandle Budsjett sak først. Forslag vedtatt.  

Forslag 2: Sak O01/20 strykes fra dagsorden.  

- Orienteringer sendes skriftlig på mail. Karoline Lie har et mal og han kan sende til CS-leder 

Rauland Johanne.  

- Studentleder skal skrive et detaljert dokument med punkter som må stå i orienteringsrapport.  

Følgende saker ble meldt inn til eventuelt: 

- Valgsystem 

 

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

deretter som godkjent. 
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V04/20 Budsjett  

Møtedato: 26.02.20         Saksansvarlig: AU                     

Saksnummer: V04/20 

 

Behandling i møtet: 

Innspill: 

Vedtak: AU får fullmakt til å ferdigstille spesifikk budsjett på ledergruppa basert på tilbakemeldinger. 

Vedtatt.  
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V01/20 Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform  

Møtedato: 26.02.20          Saksansvarlig: AU                     

Saksnummer: V01/20 

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

 

Behandling i møtet: 

Alle innspillingene ble skrevet på lappene på Semestermøte 1, Jill og Karoline tok de innspillingene med. 

Disse ble skrevet om til setningene. Dokumentet som ble send er et utkast, kun hoved punkter og 

temaer. Tilbakemeldinger på politikken. 

Gå gjennom innspillene og lage et dokument som skal sendes videre til Semestermøte 2.   

1. Karoline Lie fremmet et forslag å legge til et nytt punkt til kap.17, linje 186: Studenter som er i 

permisjon grunnet graviditet eller barsel skal så raskt som mulig kunne gjenoppta sine studier etter 

endt permisjon. Dette skal tilrettelegges på campus ved tilgjengelige ammerom og stellemuligheter. 

Forslag vedtatt. 

2. Karoline Lie fremmet et forslag å legge til et nytt punkt til kapittel Studentrettigheter og 

informasjon, linje 193: USN skal tilby informasjon og nyttige verktøy på en brukervennlig måte og på 

plattformer som er lett tilgjengelig for studentene. Nettsidene skal være oversiktlige og ha naturlige 

søkeveier og skal følge norsk lov for universell utforming. Forslag vedtatt. 

3. Karoline Lie foreslo å stryke linjer 142-144 i kap. 12: Campus og tilhørende campusområde skal 

være utformet etter universell utforming, slik at studenter er inkludert og at funksjonsvariasjoner ikke 

leder til ekskludering. Forslag vedtatt. 

4. Karoline Lie foreslo et nytt kapittel om meldingssystem: USN skal ha et brukervennlig digitalt 

meldings- og avvikssystem som ivaretar tilbakemeldinger på alle forhold knyttet til læringsmiljø. 

Tjenesten skal tydeliggjøres og markedsføres aktivt ovenfor studentene. Når det meldes inn avvik skal 

melder få tilbakemelding om at saken er registret, gitte tidsfrister for behandling og videre saksgang. 

Når saken er avsluttet må melder underrettes om dette. Avvikssystemet må sørge for at melders 

anonymitet avholdes. I saker der melders identitet må være kjent ovenfor saksbehandler må dette 

tydeliggjøres i meldingsskjemaet. Forslag vedtatt.  

5. Karoline Lie fremmet et strykningsforslag for kap. Psykososialt læringsmiljø, linje 153-155: USNs 

Si ifra-funksjon skal være godt kjent blant studentene og brukes aktivt. Funksjonen må utbedres og skal 

også inneholde en oversikt over saksbehandling av de ulike typen varslingene. Alle varsler skal 

behandles innen rimelig tid og varsler skal bli informert om når saken er avsluttet. Forslag vedtatt. 

6. Karoline Lie fremmet et forslag om nytt punkt i kap. Fysisk læringsmiljø: Alle USN sine lokaler 

skal være godt belyst og ha tilfredsstillende ventilasjon og temperatur. Det skal være tilstrekkelig antall 

stikkontakter for normalt bruk av arealet. Forslag vedtatt. 

7. Josefine Lamø fremmet et endringsforslag i kap.1, linje 7-9: Dette skal Universitetet, heretter 

kalt USN, og Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, heretter kalt SSN, tilrettelegge for med 
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finansieringsordninger som studentorganisasjoner kan søke på, og tilgjengelige lokaler som kan lånes. 

Forslag vedtatt. 

8. Josefine Lamø foreslo strykning i kap.1, linje 11-12: Studentenes studiehverdag skal 

fremme god folkehelse. Forslag falt. Notat: setningen skal videreutvikles. 

9. Josefine Lamø fremmet et endringsforslag i kap.1, linje 13-14: Studentdemokratiet mener at 

rimelig treningsmuligheter for alle bør prioriteres for å ivareta den fysiske og den psykiske helsen til 

studentene. Forslag vedtatt. 

10. Josefine Lamø fremmet et endringsforslag i kap.2, linje 16-17: Studentdemokratiet mener at 

alle studenter skal ha tilgang til de samme godene, og at studentrabatter skal gjelde alle studenter, 

uavhengig av alder. Forslag vedtatt. 

11. Josefine Lamø foreslo endring i kap.4, linje 31: Ventelisten til helsetjenesten skal ikke være 

lengre enn 10 virkedager. Forslag falt. 

12. Josefine Lamø fremmet et forslag å legge til tekst i kap.4, linje 39-40: Studenter har 

vanskeligheter med å legge ut for store beløp når det kommer til helseutgifter, dette innebærer 

tannlege, lege, fysioterapeut og kiropraktor. Forslag vedtatt. 

13. Josefine Lamø foreslo endring i kap.4, linje 42-45: Studentdemokratiet mener at stillingen som 

studenthelsekoordinator skal bli en fast stilling som jobber forebyggende med studentmassen og 

koordinerer tjenester på alle campuser. Studentdemokratiet mener også at SSN skal ha et økt fokus på 

rusforebyggende tiltak blant studenter, da dette er savnet. Forslag er ikke behandles da det ikke er 

politisk. Kim sender en ny setning. 

14. Josefine Lamø fremmet et forslag å legge til et punkt i kap.6: Studentdemokratiet mener at SSN 

sine spisesteder på campus bør holde lang åpent og ha redusert pris på middag under 

eksamensperioden ved semesterslutt. Forslag falt.  

15. Josefine Lamø fremmet et endringsforslag i kap.8, linje 86-87: Vertskommunen skal 

tilrettelegge for at studentene skal kunne bruke helsestasjonstjenester i kommunen, uavhengig av 

alder. Forslag vedtatt.  

16. Josefine Lamø foreslo å stryke linjer 96-97 i kap.9: Videre mener Studentdemokratiet at 

rabattordningen skal gjelde for alle studenter. Forslag falt. Opprinnelige står. 

17. Josefine Lamø foreslo å endre kap.11, linje 105-114, forkorte teksten ned: Grunnlaget for det 

sosiale nettverket i studietiden legges i stor grad i studiestarten. Å ha et sosialt nettverk er viktig under 

hele studietiden og forskning viser at det er noe av det viktigste for vår psykiske helse. Tilbakemelding 

fra studentene viser at de ønsker lengre og bedre oppfølgning i oppstarten av studiet. Forslaget falt. 

Teksten skrives om.  

18. Josefine Lamø fremmet et endringsforslag i kap.11, linje 116-118: Studentdemokratiet i Sørøst-

Norge ønsker at USN, SSN, SDSN, studentsamfunnene og Fadderstyret tar et større ansvar i 

studiestarten slik at alle studenter føler seg møtt på en god måte og at studiestarten kan være en god 

sosial arena for flere enn den er i dag. Forslag falt. Opprinnelige står. 

19. Josefine Lamø fremmet et endringsforslag i kap.11, linje 120-129: Studiestartuka med 

fadderuke er tiden hvor studenter skal stifte bekjentskap og kjent på studiet og i studiemiljøet. Det skal 

derfor sørges for at tidspunkter for undervisning og obligatoriske aktiviteter i studiestartuka tilpasses i 

forhold til de sosiale arrangementene. Det skal arbeides for ordninger slik at studiestarten videreføres 

ut over første semester slik at man sikrer kontinuitet i arbeidet og at flere studenter føler tilhørighet til 

sin gruppe, kull og studiested. Forslaget falt. 
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20. Josefine Lamø foreslo å endre kap.12, linje 135-137: endre gruppeplass til leseplass. Forslag 

vedtatt.  

21. Josefine Lamø foreslo strykning i kap.12, linje 138-139: USN skal ha døgnåpent campus 

inkludert bibliotek hvor samtlige spesialrom også er åpne. Det skal sikres at døgnåpne lese- og datasaler 

og bibliotek har nok kapasitet. Forslag falt. Diskusjon tas på Semestermøte 2.   

22. Josefine Lamø foreslo strykning i kap.12, linje 145-146: Det skal finnes en studentmiljølov for 

studenter, slik som arbeidsmiljølov for ansatte. Studentenes arbeidsmiljø skal ses på lik linje som de 

ansattes arbeidsmiljø. Forslaget falt. Teksten skrives om.  

23. Josefine Lamø fremmet et strykningsforslag i kap.15, linje 167: Studentdemokratiet mener at 

alle studentene ved USN skal ha en tilgjengelig campus. Forslag falt. Simen (KK) foreslår å spesifisere 

setningen.  

24. Josefine Lamø fremmet et strykningsforslag i kap.15, linje 178-179: Studentene skal tilbys 

tilrettelegging ut fra sitt ståsted. Forslaget falt. Diskusjon tas på Semestermøte 2.   

25. Josefine Lamø fremmet et endringsforslag i kap.16, linje 184-185: Det skal også være bedre 

tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne i obligatorisk forelesning, der studiet tillater 

det. Forslag falt.  

26. Josefine Lamø fremmet et endringsforslag i kap.17, 187-190: For at studenter med barn skal 

fullføre sitt studieløp mener Studentdemokratiet at USN i større grad må tilrettelegge for studenter 

med barn og gravide studenter. Forslag falt. 

 
Innspill: 

- Hvordan ønsker at plattformen skal være? Ønsker å holde samme stil? Politisk plassert etter 

tema? Generelt om tema og SDSN mener etterpå? Samme still som resolusjoner? Ja. 

- 6. mars det korrigerte plattformen blir sendt med papirene. Nye tilbakemeldinger kan sendes 

inn. Karoline prøver å jobbe med den plattformen innen mandag 02. mars.  

Vedtak:  

AU får redaksjonell fullmakt. Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform innstilles vedtatt med de 

endringer som fremkom i møtet.  
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V02/20 Resolusjoner til Semestermøte 

Møtedato: 26.02.20                                                                                      Saksansvarlig: Arbeidsutvalget              

Forslag til vedtak: 
Resolusjoner oversendes semestermøtet med de endringer som fremkommer i møtet 

Behandling i møtet: 

Det er satt tid i Semestermøte 2 å behandle 2 resolusjoner. Ledergruppe må finne tid til å behandle 

mer enn 2 resolusjoner.  

Innspill: 

- Ledergruppa bestemmer hvor mange resolusjoner og hvilke som skal behandles i 

Semestermøtet. 

- Nils Herman presenterte Resolusjon om utdatert eksamensform. Skriftlig eksamen er skummelt 

i forhold til hjemmeeksamen, mye stress. Foretrekker andre eksamensformer enn skriftlig. 

SDSN mener:  

o USN skal avskaffe skriftlig eksamen med tilsyn som eksamensform 

o USN skal bruke midlene som løses opp på andre tjenester for studenter 

o USN skal bruke eksamensformer som er mer tilnærmet arbeidshverdagen 

- Studentleder presenterer en resolusjon om Bærekraft og miljø. Ønskelig praktisk orientert 

Bærekraftkonferanse.  

- Studentleder presenterer en resolusjon om eksamensform og begrunnelse. Denne 

resolusjoner handler mye om det samme som den første resolusjonen om utdatert 

eksamensform. Studenter ønsker mer tilbakemeldinger og veiledninger og begrunnelser. 

Systemet må forberedes. Finnes ingen retningslinjer på hvordan begrunnelser skal skrives. 

- Resolusjon om Kvalitetssikring av praksis. Denne ble skrevet av Komiteen av SR-lederne i HS og 

HiU. Relevant med HP og Prinsipprogram. En del endringsforslag kreves til denne resolusjonen.  

Studentleder vil høre hvilke to resolusjoner er viktigste for ledergruppe: 

- Første runde: Guri: nr. 1, Nils Herman: nr. 3, Jesper: nr. 1, Mats: nr. 2, Johanne: nr. 3. Den første 

og den tredje resolusjoner kan skrives om til en resolusjon. Nils Herman og Kim skal skrive en 

ny resolusjon om eksamen som skal behandles i Semestermøtet 2.  

- Andre runde: Guri synes nr. 2 og 4 er viktigste, Johanne: nr. 2, Mats: nr. 2, Nils Hermann: 2. 

- Simen (KK) mener at det kan diskuteres om 3 resolusjoner kan behandles i Semestermøtet 2.  

Votering: 

- Resolusjon om Bærekraft og miljø skal behandles i Semestermøtet 2. Vedtatt.  

Vedtak:  

Resolusjoner oversendes semestermøtet med de endringer som fremkommer i møtet. To resolusjoner 

skal behandles på Semestermøtet 2. Johanne innleder på resolusjoner. 
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V03/20 Semestermøtet 

Møtedato: 26.02.20                                                                                      Saksansvarlig: Arbeidsutvalget              

Behandling i møtet: 

- Tidsplan 

- Tellekorps 

- Protokollunderskrivere  

- Redaksjonskomite  

- Workshop 

- Sak til SM om studentposene 

Fredag kl 16:00  

- LG innstiller på:  

o Tillitspersoner 

o Redaksjonskomite 

o Tellekorps (en av org. kons, styreleder SSN og en av KK. Org. kons bestemmer hvem 

som sitter i tellekorps). 

o Protokollunderskrivere (en fra Campus Porsgrunn, ikke Ringerike og ikke Kongsberg. 

Bestemmer når man ser hvem som meldte seg på Semestermøte 2). 

o Ordstyrere 

o VK 

- Workshop 

- Mentale forberedelser 

Ordstyrere og KK + org.kons møte.   

Lørdag kl. 09:00 Org. kons og ledergruppe har ansvar for sjekking oppsett bord og stoler, mikrofoner og 

talestol, utforming, skjerm og powerpointer. Johanne og Guri fra ledergruppe hjelper til. Registrering: 

Jesper og Nils Herman.  

Kl. 11:15 – 12:00 Rektor kommer. Guri og Johanne tar imot rektor. Daiva ordner gaver til innledere. Nils 

Herman informerer om lunsj/middag og pauser.  

Kl. 13:00 Åpning av Semestermøte 2 og konstituering. Johanne innleder resolusjoner, Josefine lager 

opplæringsslides til campusstyrer.   

Kl. 14:30 Debatt Valgreglement: Camilla innleder. 

Kl. 15:15 Debatt Stillingsinstruks: Josefine innleder.  

Kl. 16:15 Debatt VLPP: Guri innleder.  

Votering stillingsinstruks: Ordstyrer innleder.  

Lederdebatt: Eton Williams, leder av valgkomitee innleder. 

Mats og Jesper tar ansvaret for sosialkomite 
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Søndag kl. 8:00. Felles frokost. Sjekke at alt er klart: Johanne og Guri. Sjekke med ordstyrer Org. kons og 

arbeidsutvalget.  

Kl. 09:00. Møtestart.  

Kl 09:10. Valg av leder. Nils Herman innleder.  KK informerer om valg. VK innstilling.   

Kl. 10:25 Sak om studentposene, Josefine innleder.  

Kl 11:30. Workshop. Innleder: Malte. 

Kl. 14:00. Valg av KK, VK og SSN. Innleder: Malte. 

Avslutning: Studentleder. 

 

- Tellekorps: en av org. kons, styreleder SSN og en av KK. Org. kons bestemmer hvem som sitter 

i tellekorps. 

- Protokollunderskrivere: en fra Campus Porsgrunn, ikke Ringerike og ikke Kongsberg. 

Bestemmer når man ser hvem som meldte seg på Semestermøte 2. 

- Redaksjonskomite: skal være 5 medlem. En ut av organisasjon som kan sitte. Noen erfarne og 

noen nye. Pluss org. kons.  

Forslag:  

o Ordstyrer/bisitter (en av de skal sitte) 

o Paul Knutson – sa ja.  

o Lars Kristian 

o Kathrine? – Johanne skal høre.  

o Hannah fra Vestfold – sa ja.  

o Maiken fra Drammen 

Opplæring blir gitt. 

- Workshop: Karoline foreslår LG deles to og to og har ansvar, lager workshop sammen. Hva 

ønsker man? Sette en plan. Kan ha 1-2 innledere som kan mye om tema. 4 temaer. Viktig å være 

engasjerte, ha tydelig mål.  

o Bærekraft og fairtrade er et tema til workshop. – Malte og Josefine.  

o Universitet og HS loven – Guri og Jesper tar dette tema 

o Læringsmiljøpolitikk – Mats og NH 

o Velferd – Johanne og Camilla  

Kim/Karoline lager påmeldingsskjema.  

Vedtakssak om studentposene. Guri skriver et skriv og deler med LG. Innspill sendes på Messenger til 

Guri før søndagskveld.  
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VA01/20 Valg Arbeidsutvalg 
Møtedato: 26.02.20                                                                                       Saksansvarlig: Arbeidsutvalget             

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 som er det styrende organet i Studentdemokratiet mellom ledergruppemøtene og 

semestermøtet. 

 

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 

 

Innspill: 

Forslag: strykning av andre setningen i innledningsteksten: Arbeidsutvalget består av studentleder og 

nestleder som er det styrende organet i Studentdemokratiet mellom ledergruppemøtene og 

semestermøtet.  

Nils Herman innleder denne saken på Semestermøte 2.  

 

Vedtak:  
Valg arbeidsutvalg oversendes semestermøtet med de endringer som fremkommer i møtet 

 

 

 

 

 

.  
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VA02/20 Valg Kontrollkomiteen 
Møtedato: 26.02.20                                                                     Saksansvarlig: Arbeidsutvalget              

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 

 

Innspill: 

Innledning OK.  Jesper innleder denne saken på Semestermøte 2. 

 

Vedtak: 
Valg kontrollkomiteen oversendes semestermøtet med de endringer som fremkommer i møtet. 
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VA03/20 Valg Valgkomiteen 
Møtedato: 26.02.20                                                                                       Saksansvarlig: Arbeidsutvalget                 

Innledning: 

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

i studentdemokratiet og til øvrige styrer, råd og utvalg ved USN og 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 hvert 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 

Behandling i møtet: 

Innspill: 

Innledningstekst forandres i forhold til valgreglement. Mats innleder denne saken på Semestermøte 2. 

 

Vedtak: 
Valg valgkomiteen oversendes semestermøtet med de endringer som fremkommer i møtet 
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VA03/20 Valg SSN styret 
Møtedato: 26.02.20                                                                                        Saksansvarlig: Arbeidsutvalget                 

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  

 

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 

Innspill: 

- Endre utropstegn til punktum i første setning.   

 

Vedtak: 
Valg SSN styret oversendes semestermøtet med de endringer som fremkommer i møtet 
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Endringsforslag til Styringsdokumenter 
 

Karoline foreslår at disse endringene sendes som forslag fra ledergruppe:  

Stillingsbeskrivelser til Campusstyret:  

Campusleder 

- Funksjonstiden endres fra 1. juni til 1. juli.  

- Konktraktsvedlegget OK.   

Læringsmiljøansvarlig 

- Funksjonstiden endres fra 1. juni til 1. juli.  

- Fjerne ansvaret for internasjonale studenter. (legges til en annen rolle i CS) 

- LMU skal stå i stillingsbeskrivelsen 

Studentrådsleder 

- Funksjonstiden endres fra 1. juni til 1. juli.  

Nestleder 

- Funksjonstiden endres fra 1. juni til 1. juli.  

- Bærekraft/fairtrade 

Kommunikasjonsansvarlig 

- Internasjonale studenter  

AU stillingsbeskrivelser: 

- Funksjonstiden endres fra 1. juni til 31. mai/to uker i Juni. Overlapp er viktig, slik at gammelt 

AU og nytt AU for jobbe sammen.  

- Forslag fra Nils Herman: Nytt AU kan begynne annerledes enn CS, for eksempel, 15. juni – 30. 

juni. 

 

Karoline sender inn endringsforslag på vegne av LG før mandagen, den 02/03-2020.   
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Valgreglement for SDSN 

- Endringsforslag til § 3 – Valgkomité, pkt. (3): Valgkomiteen skal legge frem sin innstilling skriftlig 

for semestermøte senest 7 dager før valget skal gjennomføres.  

- § 4 – Utlysning av valg, pkt (2) og (3). Forslag om forlenging av nominasjons- og stemmeperiode. 

- § 5 – Valgbarhet. (3) Kandidater til studentrådsleder må ha gyldig og aktiv studierett ved 

gjeldende fakultet. Avklare dypere: når de stiller eller når de sitter.  

- § 7 – Karantenetid (1) Studentrepresentanter som mister sitt verv etter mistillit har 

karantenetid i påfølgende valgperiode for valg i semestermøte og ledergruppa. (2) En kan ikke 

representere SDSN i karantenetiden. Guri sender endringsforslag.  

- § 8 – Valgmåte, pkt. (1) tillegg: Etter USN sitt valgreglement. 

- AU skal finne to studenter som skal godkjenne valget. 

- § 8 – Valgmåte, pkt. (3). Ved valg under allmøte må følgende punkter inntreffe:  

o Allmøte tas i bruk som suppleringsvalg dersom ordinært urnevalg er gjennomført eller 

det har vært frafall i inneværende valgperiode.  

Skal det gjennomføres suppleringsvalget først?  

- § 8 – Valgmåte, pkt. (4) Ved suppleringsvalg etter ordinære valg må følgende punkter inntreffe: 

• Fristene, rammene og retningslinjene til det ordinære valget. Endringsforslag: egne frister til 

suppleringsvalg: 15 dager nominasjonsperiode og 1 uke stemmeperiode. 

- § 9 – Representasjon i ulike organ, pkt. (3), strykkningsforslag av LMU.  

- § 10 – Valg av klassetillitsvalgte, pkt. (1) Klassetillitsvalgte med vara skal velges i henhold til 

samarbeidsavtalen mellom SDSN og USN, legge til: … som viser til vårt reglement.  

- § 12 – Funksjonstiden i verv, pkt. (1) Funksjonstiden for studenter valgt til verv er fra 1. juli til 

30. juni påfølgende år. Funksjonstid endres.  

- Nestlederne på campuser kan være vara for LMA i LMU.  
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Eventuelt 
 

Valgsystemet 
- Valgsystemet vårt er basert på et 70-talls system. Vi leier systemet fra UiO, det har vært 

vanskelig kommunikasjon med dem. Daiva har fått administratorrettigheter i år og veiledning av UiO. 

- Kim har vært i kontakt med USN. Systemet utvikles fra bunnen. 

- Mål er å ha et mye mer engasjerende og mer diplomatisk, moderne og interaktivt valgsystem. 

- Er det engasjerende nok? Kim skal sende en høring. Alle kan gi tilbakemeldinger på høring. 

Innspill? 

- Veldig bra med forandringer! 

- Alle skal ta tilbake til sine campusstyrer. 

Orientering fra Guri: Schibsted avtalen  
- Stand og konkurranse i Vestfold den 24. feb. Ønsker å komme flere ganger.  

- Få studenter kjenner til avtalen. Vise frem på hva de har å tilby. 

- Pluss saker er gratis for studenter. De vil holde forskjellige sosiale saker. Kommer tilbake med 

saker om Dine penger og studentbudsjett siste uke i august.  

- Digital mål, mangfold mål. 

- Alle får plakater og brosjyrer de kan dele ut på sine campus.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


