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REFERAT 

Dato:    onsdag 6. mai 2020 

Tid:       kl. 15:30 

Sted:    Zoom 

 

Til stede: 

CS-leder Drammen, Mats Guttormsen 

CS-leder Kongsberg, Nils Herman Lien Håre 

CS-leder Notodden, Camilla Rønnevik 

CS-leder Rauland, Johanne Østrem Hellemo 

CS-leder Porsgrunn, Josefine Lamø 

CS-leder Ringerike, Jesper Bekkevoll 

CS-leder Vestfold, Guri Nilsen 

Studentleder, Kim Hellevammen 

Nestleder, Karoline Lie  

Kontrollkomité: Simen T. Oftedahl, Tommy-Kristoffer Krogstad Aasebø 

Organisasjonskonsulent USN, Daiva Baukiene 

 

Fraværende: 

CS-leder Bø, Malte Rasmussen 
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SAKSLISTE 
Konstituering 

   Godkjenning av innkalling 

  Godkjenning av saksliste 

  Godkjenning av dagsorden 

Studentposer 
Resolusjoner oversendt fra semestermøte 

Bærekraftstiltak ved USN og SSN 
Eksamensform og begrunnelse  
Kvalitetssikring av praksis 

 
Orienteringssaker 
Eventuelt 
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Konstituering                                         
 

Behandling i møtet: 

- Kim ønsket velkommen til møtet. 

- Innkalling, saksliste og dagsorden godkjent.  

- Campus leder Vestfold har en eventuell sak: Digital 17. mai brunsj for alle campus 
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Resolusjon om bærekraftstiltak ved USN og SSN 
Møtedato: 06.05.2020        Saksansvarlig: AU                    
  
Forslag til vedtak:  
Ledergruppe vedtar resolusjonen om Bærekraftstiltak ved USN og SSN med de endringer som fremkom i 
møtet.  
 
Behandling i møtet:   

- AU og Ledergruppa gikk gjennom resolusjonen i google docs. 
- Simen fra KK fremmet noen redaksjonelle endringer, disse ble innført i dokumentet.  

 

                                                                         
Vedtak: 
1 a) Ledergruppen vedtar resolusjonen om Bærekraft og miljø med de endringer som fremkom i møtet.  
1 b) Ledergruppen ber SDSN iverksette et prosjekt om bærekraft med bakgrunn i resolusjonen. 
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Resolusjon om eksamensform og begrunnelse  
Møtedato: 06.05.2020        Saksansvarlig: AU                    
  
Forslag til vedtak:  
Ledergruppe vedtar resolusjonen om Eksamensform og begrunnelse med de endringer som fremkom i møtet. 
 
Behandling i møtet:   

- AU og Ledergruppa gikk gjennom resolusjonen i google docs. 
- Karoline: juridisk noen punkter er umulige.  
- Simen fra KK fremmet noen redaksjonelle endringer, disse ble innført i dokumentet.  

 
Innspill: 

- Resolusjon ble behandlet tidligere. Flere innspill ønskes. 
- LG: Det er viktig å få enderinger for eksamen. Det gjelder mange fag.  Mye i resolusjonen funker for 

noen studieretninger, men ikke for de andre. Noen må ha ordinære eksamen.  
- Forslag fra LG å presisere eksamensperiode fra april til juni: «Hele eksamensperioden skal brukes til å 

avholde eksamener». 
- LG fremmet et forslag å utarbeide punkt 3 under Studentdemokratiet mener, og endre til: «Det skal 

nedsettes en arbeidsgruppe med medlemmer fra Universitetet i Sørøst-Norge og Studentdemokratiet i Sørøst-
Norge som skal utarbeide retningslinjer på automatisk begrunnelse, individuell tilbakemelding i hvert fag hvor 
dette er relevant og videoopptak av muntlig eksamen. Som konsekvens, dersom denne blir vedtatt strykes 
neste punkt».  

- LG: vi ønsker god begrunnelse på oppgave eller eksamen. Til slutt målet er å få bedre karakter. 
- Tilleggsforslag fra LG til punkt 4 under Studentdemokratiet mener: «Det skal gis automatisk individuell 

tilbakemelding i alle fag hvor dette er relevant i tillegg til karakter til hver student».  
- Det ble fremmet et endringsforslag fra LG til punkt 5 under Studentdemokratiet mener: «Hele 

eksamensperioden skal brukes til å avholde alle eksamener som avlegges i eksamensperioden».  
- Etter diskusjon, ble det fremmet et forslag å utsette resolusjonen til senere. Forslag vedtatt.  
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Resolusjon om kvalitetssikring av praksis 
Møtedato: 06.05.2020        Saksansvarlig: AU                    
  
Forslag til vedtak:  
Ledergruppe vedtar resolusjonen om kvalitetssikring av praksis med de endringer som fremkom i møtet. 
 
Behandling i møtet:   

- AU og Ledergruppa gikk gjennom resolusjonen i google docs. 
- Simen fra KK fremmet noen redaksjonelle endringer, disse ble innført i dokumentet.  

 
Innspill: 

- LG fremmet et forslag om ordbruk: endre turnus til arbeidstid. 
- Resolusjoner gjenspeiler ikke på hva SDSN ønsker, hva er viktigste. 
- Resolusjon er veldig lang.  
- AU: mye i den resolusjonen skal stå i fagpolitisk plattform. Et forslag er å trekke ut hva som er nytt og 

ta opp på neste LG-møte, legges i plattform og slette resolusjonen. Flertall av LG var for dette forslaget.  
- AU får myndighet til å trekke ut de viktigste punktene. Karoline tar kontakt med komiteen som har 

laga resolusjon, AU skriver punkter og legger ut i chatten. 
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V06/2020 Studentposer 
Møtedato: 06.05.2020        Saksansvarlig: Ledergruppa                  
Saksnummer: V06/2020 
 
Forslag til vedtak:  

1. Studentdemokratiet ønsker ikke 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.  

 
Innspill: 

- LG: mange ønsker ikke mer studentposer. Men det er mulig å diskutere om bedre tilbud på 
dialogmøte. LG ønsker mer bærekraftig samarbeid.  Vi må være harde på krav. 

- KK: CS har mulighet til å kontakte lokale bedrifter for å få bedre tilbud. 
- LG: hva er mest bærekraftig: kaste de posene eller returnere? Leverandør burde ta imot posene. 
- Forslag fra KK: legge inn et punkt om returordning. Returnering er lite bærekraftig.  
- LG: studenter skal ha tilgang til gratis ting. Skeptisk at SDSN skal inngå til et samarbeid med eksterne. 

Finne noe mer bærekraftig. 
- Forslag fra Guri: høre med campuser. 
- Camilla fremmet et tilleggsforslag:  

o Studentdemokratiet ønsker et større samarbeid og dialog med leverandør av studentposene, 
med et ultimatum for øyet.  

o I samarbeidet skal følgende punkter blir adressert:  
 Bærekraft og miljø typ  
 Muligheter for å si nei til studentposene og respekt  
 Kontaktpunkter og kontaktperson  
 Ordning for retur  

- Guri har snakket med en som er ansvarlig for studentposene. De jobber for bærekraft, prøver å finne 
andre løsninger med poser, ikke plast; fjerne reklame – det tar fra 1 til 2 år. Ønsker tilbake meldinger på hva 
studenter ønsker i posene og hva slags tilbud de vil få.  

 
Votering:  
Votering 1: 

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

- Forslag til vedtak 3: Studentdemokratiet ønsker fortsatt å motta studentposene på likt premiss som til 

nå.  
Forslag til vedtak 1 legges til grunn. Studentdemokratiet ønsker ikke lenger å være mottaker av 
studentposene. 
 
Votering 2: 

- Forslag til vedtak 2: Studentdemokratiet skal ta kontakt med Studentpakken og jobbe for et mer 
bærekraftig tilbud.  

- Forslag til vedtak 1: Studentdemokratiet ønsker ikke lenger å være mottaker av studentposene.  
Forslag til vedtak 1 legges til grunn. Studentdemokratiet ønsker ikke lenger å være mottaker av 
studentposene. 
 
Vedtak: 
Studentdemokratiet ønsker ikke lenger å være mottaker av studentposene.  
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Orienteringssaker 
 
Orientering fra AU 

- Mulig neste ledergruppe møte blir fysisk. Mer informasjon kommer.  
- Årsrapport. Innspill? Diskusjon? LG: viktig med gode referater fra SR-møter, tenkte på de viktige 

sakene. Josefine og Camilla deler utkast til sine rapporter med Johanne.  
- NOU – campuslederne må svare på høring. Fristen er utsatt. Gjør innsats for å få flere til å svare på 

det. Oppfordre campusstyrene til å svare på høring.  
- Møte med SSN.  
o Karoline: SSN har gjort litt arbeid, fulgt opp en del av de kravene vi stilte. Sender referat. Nytt møte 

13. mai.  
o LG kobles mer tett på et prosjekt. Det blir et samarbeidsmøte i forhold til internasjonal studenter. SSN 

deltar på det sosiale prosjektet, de satt noe tiltak i gang.  
o SSN skal videresende styrereferater, innkallinger til møter. Kommunikasjon skal sende nyhetsbrevet 

som SSN sender ut annen hver uke. Jill Eirin skal sende videre til alle CS.  
o Kaffemøter med SSN, studentleder og rektor hver onsdag. SSN ønsker en kontaktperson til ulike 

campus. Samarbeidsavtale mellom SSN og SDSN. SSN har vedtatt strategi i desember 2019. SDSN burde bli 
involvert i. 

- Nytt møte med SR-lederne i morgen (den 07.05.2020). 
- Samarbeidet med AUS. Student rollen i kvalitetsarbeidet. Planlagt opplæring og oppstart. CS får ansvar 

for overlapp.  
- Valgstatus: 

o LIU. 1 kvinnelig representant og mulig 1 mannlig kandidat. 
o UFU: HS, HIU, TNM mangles. 
o Valgstyret: ingen kandidater. 
o SSN kandidater: 2 rep pluss to vara mangles. 
o KK: 1 har meldt seg, 1 fra før og 1 mangles.  
o VK mangler vi 5 representanter. 

- Samarbeidsmøte med Halvor. Det ble tatt opp 4 saker: 
o Internasjonale studenter. Flere henvendelser. De tar kontakt til studentombudet. Ikke god nok tilbud 

fra universitetet. Innkalt til et møte mellom USN, SSN og SDSN om internasjonale studenter.  
o Studiestart. Hilde er representert i den gruppa. Foreløpig er det kun kartlegging. Karoline blir involvert. 

Planlegges digitalt med noe fysisk. Ringerike har en app som heter Differ hvor man kan nå de nye studenter. 
Mentor ordning – har gått ganske mye frem. Vi har 30-40 mentorer.  

o Emneevalueringer av alle fag. En del spørsmål i tillegg til det vanlige undersøkelsen. Karoline skal sitte 
i en prosjektgruppe.  

o Prosjekt linjeforeninger. Sosialt prosjekt konkludere: plattform. Kalender/internett siden der skal alt 
legges inn. Alle arrangementer skal legges ut der. Org. kons, SSN, SDSN skal ha tilgang. Det skal være både 
campus basert og generell. Midler til opprettelse av linjeforeninger fra Halvor. Mål er å skape et sosial 
vitenskap.  
 
Oppdatering fra campuser: 

- Rauland: møte med SSN om byggeprosess. Studentbygget. Jobber for at SSN skal være til stede 
fremover på campus. Allmøte om to uker. Supplering av nestleder.  

- Notodden: alt rolig her. Alle jobber med eksamen. 
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Eventuelle saker: 
 
Guri: Digital 17. mai brunsj for alle campus.  
 

- På lederforum i Vestfold ble det fremmet et forslag om en digital 17. mai feiring. Rektor skal holde tale 
til Studenter, ordfører i Horten og Kongsberg også. Har noen lyst til å være en host på deres campus? 
Dele/komme med innspill? Viktig å tenke på de som er alene. Målet er at det skjer noe for de som er sårbare. 

- Ledergruppa deler arrangementet på facebook. Positiv ide og utrolig flott tilbud. Godt tiltak for de 
studenter som er mest ensomme nå. 

-  

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 


