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Til stede med stemmerett 

Markus Madsen Nestleder, avd. IT 

Oliver Lock Studentrådsleder, avd. IT 

Frida Vidme Studentrådsleder, avd. LU 

Linn Josefsen PR- og rekruttering, avd. LU 

Parsa Davami Studentrådsleder, avd. ØSS 

Kim Andre Lintho Studentrådsleder, avd. HV 

Steffen Fjellheim Nestleder, avd. HV 

Synne Sneltorp Informasjonsansvarlig, avd. IR 

Hanne Kristin Steensæth Nestleder, avd. IR 

Til stede uten stemmerett 

Preben Reinaas Rotlid Studentleder 

Sarah Lunner Læringsmiljøansvarlig 



 

 
PROTOKOLL 

 

1 

Fahad Said Utdanningskvalitetsansvarlig 

Observatører 

Maria Rugland Programtillitsvalgtans., avd. HV 

Sekretariat 

Mari Gløckner Giil Vikar for organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Fahad Said Utdanningskvalitetsansvarlig 
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130/19  Innkalling, saksliste og protokoll  

 
 

a. Godkjenning av innkalling 

 

Innkallingen godkjennes. 

 

b. Godkjenning av saksliste 

 

Sakslisten godkjennes uten endringer. Det er ikke anledning å komme med eventuelt saker, 

da dette er et ekstraordinært møte. 

 

c. Godkjenning av protokoll 

 

Protokoll fra SpiØ møte 6.12.19 godkjennes uten anmerkninger.  

 

 

122 – 19 Valg av møteleder og ordstyrer 

17:00 - 
17:10 

130-19 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av saksliste 
c. Godkjenning av protokoll 

17:10 - 
17:20 

131-19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

17:20 - 
17:50 

132-19 ORIENTERING B-SAK 

17:50 - 
18:20 

133-19 VEDTAK ARBEIDSUTVALGETS FREMTID 

18:20 - 
19:00 

134-19 VEDTAK SUPPLERINGSVALG AU 

 135-19  EVENTUELT 

 136-19 ORIENTERING MØTEKRITIKK 
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Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: 

 

Møteleder: Preben Rotlid 

Ordstyrer: Fahad Said 
 
Forslaget enstemmig vedtatt i møtet.  
 
 

132-19 ORIENTERING B-SAK 

I hht 4.4.8 i vedtektene, er dette en sak som ikke skal ut av parlamentsmøtet.   

 
Møtet lukkes, og saken orienteres om med muligheter for spørsmål.  

 

133-19 VEDTAK ARBEIDSUTVALGETS FREMTID 

Arbeidsutvalget mangler nå ett medlem. For at studentparlamentet skal ha et fungerende 

arbeidsutvalg, er det essensielt at det er fire medlemmer før starten av neste semester. 

Dermed åpner vi for diskusjon om følgende tiltak som parlamentet kan ta stilling til: 

(1)  Åpne opp for å supplere inn ett medlem til arbeidsutvalget, som i samråd med resterende 

medlemmer bli enige om den beste arbeidsfordelingen, og stillingsprosenten (50%) blir fordelt 

deretter.  

(2) Få supplert inn en nestleder i Arbeidsutvalget med en 50% stilling, som skal utføre de 

arbeidsoppgavene som står oppført i stillingsinstruksen. 

I møtet kom det fram synspunkt som støtter forslaget om å dele opp den lønnede delen av 

stillingen og prøve noe nytt med fordeling i AU. Samarbeidsavtalen med HiØ skal reforhandles 

våren 2020 og nå har man mulighet til å se på endringer man ønsker å ta med inn i 

reforhandlingene av denne avtalen. Ett av argumentene for en endring, er at ordningen med 

50 % ansatt nestleder, ekskluderer studenter fra flere studier, særlig når arbeidet må foregå 

dels på dagtid. Mange studenter har obligatorisk undervisning/praksis på dagtid.  

Dersom møtet går for forslag 1, skal AU (uten studentleder) fordele oppgavene innad i AU 

fram til sommer 2020 og nytt valg.   
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Forslag til vedtak: 

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak er at man velger inn et medlem til arbeidsutvalget, og at de 

blir enig seg imellom hvordan arbeidsfordelingen, samt stillingsprosenten på 50% blir fordelt. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt i møtet. 

 

134-19 VEDTAK SUPPLERINGSVALG AU 

Arbeidsutvalget mangler en person, valg av kandidat til supplering skal gjennomføres. Det har 

kommet tre søkere til stillingen. Med bakgrunn i sak 133-19, kan personen tas inn som medlem 

av arbeidsutvalget der resterende AU blir enige om arbeidsfordeling, samt stillingsprosent. 

 

Søkere: 

Michelle Johansen   Innsendt motivasjonsbrev 

Kristin Annabella Kristiansen  Innsendt motivasjonsbrev 

Maria Rugland    Presenterer seg selv i møtet. 

 

Rådene får ti minutter til diskusjon før det stemmes over innstilling fremsatt av AU. 

 

Arbeidsutvalget velger å innstille:  

Maria Rugland  

 

Valget foregår anonymt og det stemmes. 

Med flertall i møtet velges kandidat  

Maria Rugland 

inn som nytt medlem av AU.  
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135-19  EVENTUELT 

Det er ikke mulighet for å fremme eventueltsak i møtet.  

 

136-19  MØTEKRITIKK  

Det ble påpekt at søkerne til stillingen AU burde presenteres mer likt, det vil si at alle burde bli 

presentert ved motivasjonsbrev eller egenpresentasjon. Det ønskes god juleferie til alle.  

 


