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PROTOKOLL 

Dato:    onsdag 27. mai 2020 

Tid:       kl. 16:00 

Sted:    Drammen/Zoom 

 

Til stede: 

CS-leder Bø, Malte Rasmussen 

S-leder Drammen, Mats Guttormsen 

CS-leder Notodden, Camilla Rønnevik 

CS-leder Rauland, Johanne Østrem Hellemo 

CS-leder Porsgrunn, Josefine Lamø 

CS-leder Vestfold, Guri Nilsen 

Studentleder, Kim Hellevammen 

Nestleder, Karoline Lie  

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

Organisasjonskonsulent USN, Daiva Baukiene 

 

Fraværende: 

CS-leder Kongsberg, Nils Herman Lien Håre 

CS-leder Ringerike, Jesper Bekkevoll 

 

 

 

 

 

  



   

 Dato: 

27.05.2020 
Ledergruppemøte 

Fysisk/Zoom 

 

 Telefon: E-post: 

  studentdemokratiet@usn.no 

 

 

  

 

   

 

SAKSLISTE 
Konstituering 

   Godkjenning av innkalling 

  Godkjenning av saksliste 

  Godkjenning av dagsorden 

Valg til styret til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge 
Valg til Kontrollkomiteen 
Valg til Likestillings- og inkluderingsutvalget 
 
Orienteringssaker 
Eventuelt 
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Konstituering                                         
 

Behandling i møtet: 

Studentleder ønsker alle velkommen til et møte. Opprop av deltakerne.  
 
Vedtak:  

1. Møteinnkalling godkjent.  

2. Saksliste godkjent.  

3. Følgende ble valgt til tellekorps: Karoline Lie og Daiva Baukiene  
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Valg til styret til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge 

 
Møtedato: 27.05.2020        Saksansvarlig: AU                    
  
Forslag til vedtak:  

- XXX velges til styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 2 år.    
- XXX velges til styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 2 år.   
- XXX velges som 1. vara til styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 1 år. 
- XXX velges som 2. vara til styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 1 år.  

 
Behandling i møtet: 

- Valget blir gjennomført anonymt via nettskjema.no 
- Ved spørsmål kan resultater sendes til KK.  
- Til stede: 6 stemmeberettigede. 

 
Valg av kandidater til styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Følgende studenter skal erstattes fra 
SSN-styret: Helena Maria Schäffer og Balsharan Kaur.  

- Første valgrunde: Johnny Thorsen velges til styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.  
- Andre valgrunde: Tre kandidater fikk 2 stemmer hver. Det stemmes på nytt.  
- Tredje valgrunde: Chalak Kadri velges til styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. 

 
Valg av varakandidater til styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Valget ble gjennomført anonymt på 
google nettskjema på grunn av feil med nettskjema.no.  

- 1. vara: Håvar Bettum velges som 1. vara til styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. 
- 2. Vara runde 1: problemer med google skjema, 7 stemmer ble levert inn. Det stemmes på nytt. 
- 2. Vara runde 2: to kandidater fikk stemmelikhet. Det skal stemmes på nytt.  
- 2. vara ble ikke valgt. De fleste stemte blankt.  

 
Merknad: Etter kontroll av kontrollkomiteen fant de at det har blitt gjort en feil i sak Valg til styret til 
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. I valget av 2. vara var det kun én kandidat, Viktor Simonsen. I den andre 
valgrunden oppnådde kandidaten 3 stemmer, og det ble avgitt 3 blanke stemmer. Det ble da annonsert at det 
var stemmelikhet mellom to “kandidater”, og det ble gjennomført en ny valgrunde. Feilen i valget er at 
kandidat Viktor Simonsen oppnådde alminnelig flertall i denne valgrunden, og dermed ble valgt. 
Valg i Ledergruppen skal avgjøres ved alminnelig flertall i henhold til Studentdemokratiets Valgreglement § 6 
Valgform, punkt 3. Alminnelig flertall er gitt i Forretningsorden for Semestermøtet § 2-1 Flertallsdefinisjoner, 
andre kulepunkt:  

 Alminnelig flertall er oppnådd når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn 
mot, og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer. 
Da det ikke ble avgitt flere blanke stemmer enn avgitte stemmer i den andre valgrunden, oppnådde kandidat 
Viktor Simonsen alminnelig flertall og ble valgt til 2. vara i SSN-styret.  

 
Vedtak: 

- Johnny Thorsen velges til styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 2 år.    
- Chalak Kadri velges til styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 2 år.    
- Håvar Bettum velges som 1. vara til styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 1 år.    
- Victor Simonsen velges som 2. vara til styret i styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 1 år.  
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Valg til styret til kontrollkomite 

Møtedato: 27.05.2020        Saksansvarlig: AU                    
  
Forslag til vedtak:  

- XXX velges til Kontrollkomite for 1 år.  
- XXX velges til Kontrollkomite for 1 år. 
- XXX velges til Kontrollkomite for 1 år. 
 

Behandling i møtet: 
- Valget blir gjennomført anonymt via nettskjema.no. 
- Ved spørsmål kan resultater sendes til KK.  
- Til stede: 5 stemmeberettigede. Malte Rasmussen og studentleder måtte forlate møtet. 
- Paul Knutsen velges til Kontrollkomiteen 
- Skye Ing Naustvoll velges til Kontrollkomiteen. 
- Det ble ikke kjørt en suppleringsrunde for tredje kandidat. 

 
Vedtak: 

- Paul Knutsen velges til Kontrollkomite for 1 år. 
- Skye Ing Naustvoll velges til Kontrollkomite for 1 år. 
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Valg til styret til likestillings- og inkluderingsutvalget 
 
Møtedato: 27.05.2020        Saksansvarlig: AU         
 
Forslag til vedtak:  

- XXX velges til likestillings- og inkluderingsutvalget (mannlig kandidat) for 1 år. 
- XXX velges som vara i likestillings- og inkluderingsutvalget for 1 år. 
 

Behandling i møtet: 
- Valget blir gjennomført anonymt via nettskjema.no. 
- Til stede: 5 stemmeberettigede.  
- Kandidat som stilte til LIU ble ikke valgt. De fleste stemte blankt. 

 
Vedtak: 

- Kandidat som stilte til LIU ble ikke valgt. 
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Valg til USN Valgstyre 
 
Møtedato: 27.05.2020        Saksansvarlig: AU         
 
Forslag til vedtak:  

- XXX velges til USN valgstyre for 1 år. 
 

Behandling i møtet: 
- Valget blir gjennomført anonymt via nettskjema.no. 
- Til stede: 5 stemmeberettigede.  
- Artur Aleksander Czapka velges til USN Valgstyret. 

 
Vedtak: 

- Artur Aleksander Czapka velges til USN Valgstyret for 1 år. 
 

 

  



   

 Dato: 

27.05.2020 
Ledergruppemøte 

Fysisk/Zoom 

 

 Telefon: E-post: 

  studentdemokratiet@usn.no 

 

 

  

 

   

 

Orienteringer fra AU og ledergruppa 
 

Orientering fra ledergruppa: 
- Camilla: overlapp med det nye styret den 28.05.2020. Eksamensperiode.  
- Josefine: eksamensperiode, skjer ikke så mye. Alle saker ble tatt fortløpende, digitalt og over telefon. 

Det planlegges en overlappsfest med gamle og nytt styret. Sig også innkalles. 
- Mats: det er planlagt en overlapp med den nye CS lederen Ban, hun får videreføre til CS. 
- Guri: hadde et CS møte med de ny campusstyretmedlemmer. Dårlig oppmøte. Veldig få tillitsvalgte i 

kullene som har rett til attest i år.  
- Johanne: hadde allmøte og valg av nestleder. I juni planlegges det et møte med vertskommunen, 

ønske er å opprette kontakt, det blir også et møte med SSN om studentboliger.  
 
Orientering fra AU: 
Karoline:  

- Undersøkelse om internasjonale studentenes velferd. Svar innen fredag. Internasjonale sliter mye: 
depressive tanker, noen har ikke har mat, penger, osv. Noe må gjøres med dette.  

- PKO og OFK1000 ble løftet. PKO i større grad skal være mer tillitsvalgte utvikling. Tilbake meldinger fra 
ledergruppa om emner kan sendes på mail. Plan å ta opp på samarbeidsmøte med Halvor.  

- Helhetlig studiestart og mentorordning. Det ble innvilget 2 mln kroner. Spennende og stort arbeid. Det 
blir bra for studenter. 

- Det skal lages en ny nettside: usn.no/studentliv, hvor man skal finne kalenderen av aktiviteter på alle 
campus, "bokser" med studentorganisasjoner, vertskommuner, fadder, studentvelferd, lenke til SSN tjenester, 
aktuelle saker. Podcast vil også få plass.  Åpen side uten innlogging. 

- SSN kommer med appen sin.  
- Plan for opplæring og studieoppstart. 
- Hadde et møte med SSN om rus og tryggmiljø, som er en utfordring. To saker gikk til retten. Engasjerte 

studenter fra Vestfold bidrar.  
- Seks ansatte i USN søkte om merittering som underviser. Svar på fredag.  
- USN fikk 285 nye studieplasser. 
- Ingen utveksling til høsten. De internasjonale skal være nettstudenter til høsten. 
- Studiestart. Ønskelig at første års studenter møtes opp fysisk på campus første studieuke. Alle andre 

studenter møtes opp etter første uke. Undervisning kan foregå på kveldene og helgene (ikke senere enn kl 
18.). Tenkt at det mulig kan kjøres hybrid undervisning. Viktig å tenke på ulike muligheter.  

- Ledergruppa: hva mener ledergruppa om dette? 
- KK: LG kan ta vedtak om hva SDSN mener om det. Vi kan ta det på neste møte.  
- Digitalt fellesåpningsseremoni. Rektors skal holde tale. Det skal filmes en film fra alle campus. Det er 

planen om å gjennomføre åpen søndag. Mere ansatte, god avstand. 
- USN har tidligere besluttet at alle eksamener våren 2020 blir gjennomført som digitale 

hjemmeeksamener. Dette endres ikke. Det blir bestemt om eksamensform til høsten. 
- CS møter kan gjennomføres, men det skal følges smittevernregler. Kan ta med org. kons. 

 
Det er ønskelig at orientering av studentleder sendes til LG på mail. 
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Andre saker: 
- Selvmordsak fra Grenland. Hun skulle ha vært en aktiv student, men droppa ut. Lang venteliste hos 

psykolog, også på SSN. Viktig å jobbe med det for å unngå at folk dropper ut.  
 
Neste LG- møte blir digitalt den 11. juni kl. 15:30. Sakene som tas opp: 

- Resolusjoner 
- Stillingsinstruks 
- Økonomirapport 
- Valg 

 
Det er ønskelig å ha en avslutning på zoom. Camilla lager et opplegg.  

 
 

 


