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Innledning:  
Semestermøtet er SDSN sitt 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 blir sendt ut 02.10.20  
 
Semestermøte skal velge ordstyrere og bisitter som skal styre møtet, forslag til disse personene vil bli 
lagt frem i møtet.   
I henhold til vedtektene skal protokoll underskriverne være to stemmeberettigede fra Semestermøtet 
og en person fra kontrollkomiteen  
  
En ordstyrer er en person som styrer ordet i salen, slik at man kommer i kø for å snakke til 
forsamlingen. Bisitteren er ordstyrerens høyre hånd, som også deltar ved å påse at alt går riktig for 
seg.  
En protokollfører, er en person som skriver protokollen under møtet, mens protokollunderskrivere er de 
som signerer dokumentet før den sendes ut. Her kommer det også frem hvordan eventuelle vedtak er 
gjennomført, hva som er blitt diskutert og personvalg som er gjennomført.   
 
Tillitspersonene i semestermøtet, er delegater som tar på seg tillitsvervet i semestermøtet. Til 
tillitspersonen gir man beskjeder om eventuelle ugreie hendelser, eller ved bekymring for andre 
delegater.  
Ved å gi gjester og observatører tale og forslagsrett må dette stemmes inn. De vil ta ha mulighet å 
legge frem forslag og kunne tale under semestermøtet. De har ikke stemmerett i møtet.  
  
Forslag til vedtak:  
1. Håkon K. Ohren og Sverre Daniel Gaupås velges til ordstyrere   
2. Godkjenning av innkalling   
3. Godkjenning av saksliste   
4. Dagsorden godkjennes med de endringer som kommer frem i møtet.   
5. Daiva Baukiene velges til protokollfører   
6. Elin Ringhus velges til protokollunderskriver   
    André Fritzøe velges til protokollunderskriver   
    Nils Hermann Lien Håre fra KK velges til protokoll underskriver   
7. Josefine Lamø velges til Semestermøtets tillitsperson   
    André Fritzøe velges til Semestermøtets tillitsperson   
    Lene Marie Realfsen velges til Semestermøtets tillitsperson   
8. Følgende gjester og observatører foreslås og gis tale og forslagsrett  
    Tore Isaksen, styreleder USN   
    Kamilla Mathea Mogstad, styrerepresentant USN   
    Thérèse Verheyleweghen, styreleder SSN  
    Andreas Trohjell, NSO 
    Nikolai Klæboe, NSO 
9. Paul Knutson velges til tellekorps 
    Skye Naustvoll velges til tellekorps 
    Lene Marie Realfsen velges til tellekorps 



 
 

10. Tina Tufte Holtsdalen velges til redaksjonskomiteen 
       Vebjørn Kydland velges til redaksjonskomiteen 
       Even Haug velges til redaksjonskomiteen 
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