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Til stede med stemmerett 

Oliver Lock Studentrådsleder, avd. IT 

Markus Madsen Nestleder, avd. IT 

Frida Vidme Studentrådsleder, avd. LU 

Håkon M. Skar  Informasjonsansvarlig, avd. LU 

Parsa Davami Studentrådsleder avd. ØSS 

Adnana Osmanbašić Nestleder, avd. ØSS 

Kim Andre Lintho Studentrådsleder, avd. HV 

Steffen Fjellheim  Nestleder, avd. HV 

Malene H. Wathne Studentrådsleder, avd. IR 

Hanne Kristin Steensæth Nestleder, avd. IR 

Til stede uten stemmerett 

Preben Reinaas Rotlid Studentleder 
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Per Oscar Wærnes Nestleder 

Sarah Lunner Læringsmiljøansvarlig 

Fahad Said Utdanningskvalitetsansvarlig 

Observatører 

Tommy Payne (tilstede under orienteringer) Læringsmiljøkonsulent 

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (tilstede tom sak 92-19) Rektor HiØ 

Arany Kethees PR, ØSS 

Fredrik Olsvold Høgskolestyret vara 

Maria Lehmann Høgskolestyrerepresentant 

Julia K. Hansen  Pedagogstudentene  

Sara Emilie Fiskerud  

Kim Wemberg 

 

Informasjonsansvarlig HV 

Hege Haugland HSS 
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Elin Corneliussen (til stede for å presentere sak 92-19) Administrasjonssjef avd. Halden  

Lars Erik Aas (til stede for å presentere sak 92-19) HiØ, Økonomi og Driftsenheten 

Geir Øyvind Larsen (til stede for å presentere sak 92-19) HiØ, Studiestedsadministrasjon Halden 

  

Sekretariat 

Mari Gløckner Giil Vikar for organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Ingrid Elise Krogh Dahl PR- og rekrutteringsansvarlig, avd. IT  
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15:15 - 15:20 89-19 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av saksliste 
c. Godkjenning av protokoll 

15:20 - 15:25 90-19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

15:25 - 15:45 91-19 ORIENTERING ORIENTERINGER:   
a. Leder orienterer 
b. Arbeidsutvalget orienterer 
c. Organisasjonskonsulenten orienterer 
d. Studentrådene orienterer 
     e. Fadderleder orienterer 
g. Studentsamskipnaden orienterer 
h. Høgskolestyrerepresentantene orienterer 
i.  Studentsamfunnene orienterer 
j.  Andre studentorganisasjoner 
k. Læringsmiljøkonsulenten orienterer 
l.  Ledelsen orienterer 

15:45 - 15:50 16-19 VEDTAK Resolusjoner 

15:45 - 16:00 92-19 DISKUSJON Sak fra administrasjonen i Halden 

16:00 - 16:20 93-19 VEDTAK Sak fra Høgskolestyrerepresentant 

16:20 - 16:40 94-19 VEDTAK Suppleringsvalg styrer/råd/utvalg 

16:40 - 16:50 PAUSE  
 

16:50 - 17:20 95-19 DISKUSJON Evaluering av fadderukene 2019 

17:20 - 17:30 96-19 DISKUSJON Rekruttering av fadderstyret  2020 

17:30 - 18:00 97-19 DISKUSJON Studentvalg 2020  

18:00 - 18:20 98-19 DISKUSJON Studieseminaret 2020 - Tema  
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18:20 - 18:30  99-19 DISKUSJON NSO delegasjon 2020 

 
100-19 DISKUSJON Møtekritikk  

 
 
89-19 Godkjenninger 
 
Innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte godkjennes med flytting av sak 95-19 til 
første sak i møte.  
 
Det meldes inn to saker til «Eventuelt»:  
 
1. AU: info om organisatorisk planlegging 
2. ØSS: bruk av kontortid  
 
 
90-19 Valg av møteleder og ordstyrer 
 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak stemmes over og vedtas. 
 
 
91-19 Orienteringer 
 

Leder: 

Vært på møte med Kultursalen ang samarbeid fremover 

Arrangert og deltatt på samarbeidsmøte med organisasjonene  

Deltatt på kakedagene i Halden og Fredrikstad. 

Vært på faglig ledermøte hvor jeg presenterte hva vi tenker å gjøre det kommende 

semesteret, det ble også diskutert rundt de språkpolitiske retningslinjene.  

Vært på dialogmøte med administrasjonssjefene. 

Hatt dialogmøter med Mari og Tommy. 

Bestilt inn parlamentsklær til nye medlemmer av studentparlamentet. 

Bistod fadderstyret under dere siste arrangement på Kultursalen. 

Booket rom og vært i jevnlig dialog med nestleder av NSO angående ledersamlingen som vil 

bli avholdt ved studiested Fredrikstad. 

Vært på programtillitsvalgtsmøte til LU. 

Vært i møte med City scene angående et samarbeid i Fredrikstad. 

Vært på budsjettmøte, hvor jeg har fått en kort innføring i økonomi, og vil fremover jobbe 

mye med dette. 

Vært i dialog med tilretteleggingsgruppen og frivilligsentralen angående et samarbeid. 

 

Nestleder:  

Planlagt og kontaktet flere aktører angående studieseminaret. 

Forbereder medarbeidersamtaler. 
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Deltatt på kakedag i Fredrikstad 

Laget plakat og startet planlegging av rekruttering til fadderstyre 

Har ikke fått gjort så mye, eller vært på kontoret så mye på grunn av alt som har skjedd i 

studiet.  

 

Læringsmiljøansvarlig: 

Jeg har deltatt på workshop/ lunsj med rådene i Fredrikstad.  

Jeg har vært på LMU-møte. Der ble jeg også valgt til leder for det kommende året.  

Planlegger medarbeidersamtaler, dette vil bli gjennomført i slutten av måneden, eller starten 

av oktober.  

Jeg har også mailet brannsjefen ved Høgskolen i Østfold angående brannsikkerhet ved 

studiestedene. 

Jeg har vært litt på kontoret, men mindre enn det jeg ønsket.  

 

Utdanningskvalitetsansvarlig: 

Startet med medarbeidersamtaler - arbeidsavtale ikke klar ennå 

Organiserer det lokale julebordet – invitasjon kommer.  

Deltatt på studentrådsmøtet til ØSS og har begynt å få kontakt med medlemmene, gleder meg 

til å jobbe med dem.  

Bistått fadderstyret med innsjekk til konsert sammen med studentleder. 

Deltatt på lunsjmøte med studentrådene i Fredrikstad som observatør.  

Sitter nå i bedømmelseskomiteen for «laurbærbladet» (beste bachelor og masteroppgaver) 

Bistått studentråd LU og ØSS med tekniske oppgaver (printing, programvarer osv.) 

Hatt problemer med å delta på første UKU-møte, men har utarbeidet en arbeidsplan for hva 

som skal gjøres i løpet av skoleåret. Sender eksemplarer til rådsledere.  

Planlegger en kampanje for å få høy svarprosent på studiebarometeret. 

Vært på kontoret et par ganger, men kan hende at jeg blir mindre tilgjengelig utover høsten, 

bare å spørre meg spørsmål på e-post eller messenger hvis det er noe dere lurer på ift UH 

loven, forskrifter eller lignende.  

 

Organisasjonskonsulenten:  

Vikar i liten prosent. Jobber mest opp mot parlamentsmøtene og mulig bistå med oppgaver 

knyttet til valget i oktober/november. 

 

Studentråd ØSS: 

Alle tillitsvalgte på plass – ok nå 

Deltatt på fellesmøte med HiØ   

Planlegging av arrangement rundt Verdensdagen psykisk helse og andre arrangementer som 

kommer denne høsten.   

Fått på plass stasjonær pc 

Ny pr. ansvarlig 

Deltatt på samarbeidsmøtet   
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Studentråd IT: 

Deltatt på møte med Kultursalen  

Deltatt på samarbeidsmøtet 

Gjennomført rådsmøte  

Skal ha klassevandring i ifm studentvalget   

 

Studentråd IR: 

Gjennomført rådsmøte, i tillegg til andre møter  

Møte med City scene 

Lunsj med rådene 

Møte med ledelsen  

Overholdt kontortider 

5 varaer nå 

Arbeid ifm nye automater SiØ 

 

Studentråd LU: 

Hatt to rådsmøter og gjennomført klassevandringer  

Foredrag på plass 

Arbeid med sikkerhetshåndbok 

Planlagt sosial kveld 

Deltatt på møte med Kultursalen 

Avholdt avdelingsstyremøte  

 

Studentråd HV: 

Arrangert kakedag 

Møte med City scene 

Møte med Fridays ang samarbeid 

 

Fadderleder:  

Rapport ligger klart til gjennomlesing, men er ikke helt ferdig. Den må gå gjennom rettskriving 

og se på skrivestil. All info er der likevel. Mer på egen sak om dette.   

 

Studentsamskipnaden: 

Ikke til stede, men rapportert inn at de har ikke gjort noe siden sist.  

 

Høgskolestyrerepresentantene: 

Vært på oppstartsseminar 

Deltatt på første styremøte 

Jobbet med eventueltsak til møtet i dag. Denne er også meldt inn til lovutvalget.  

 

Studentsamfunnene: 

HSS takker for samarbeidsmøtet – bra! 
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Nytt navn er klart på uka – nå heter den «Restart». Ment å være en «mini-fadderuke» for de 

som starter studier i januar, samt for utvekslingsstudentene.  

Planlegger Halloween-arrangement 25. oktober.   

Planlegger møter med lag og foreninger i Halden. Ønske om å få dette som obligatorisk hvert 

semester.  

I går ble det arrangert «Trainee night» for frivillige. Fått mange nye studentvakter og frivillige.  

FSS var ikke til stede i møtet.  

 

Pedagogstudentene: 

Avholdt styremøte ca. 2 uker siden. Ønsker å få til noe i Halden og samarbeide bedre her. 

Finne arrangement som ikke er alkoholrelatert. Ønsker samarbeid med LU framover.  

 

Enigma: 

Jobber med stort arrangement som er førstkommende helg – semesterLAN. Fått 80 påmeldte. 

Arrangementet går over helgen.  

Jobber med bedriftspresentasjon som skal holdes. 26 september - bedriftspresentasjon med 

Capgemini. Mål om å knytte studenter og næringsliv tettere i samarbeid.  

 

Læringsmiljøkonsulenten: 

Avholdt møte i LMU der det bla ble valgt ny leder – Sarah.  

Forhandlet sak om å utvide med faglig ledelse i LMU. Ønsker fordeling 50-50 – må derfor ha 

en representant til fra studentene på plass. Styret ønsker å styrke med mer faglig fokus. 

Jobber med handlingsplan for universell utforming 

Hatt møte med «Skattkammeret» som nevnt tidligere. De er positive til samarbeidet, men det 

gjenstår noe arbeid her. Studenter vil kunne låne utstyr, men vil ikke bli prioritert slik det er nå. 

Internasjonale studenter har fått beskjed om at de kan bruke allerede. Ønsker senere et mer 

formelt samarbeid som vil gi et t bra tilbud til studentene. Skal se videre på tilsvarende 

samarbeid i Fredrikstad.  

Ellers arbeid med studiestart, studenter, fadderuka, evalueringer m.m.  

 

Ledelsen: 

Info fra rektor: det jobbes bla med simuleringssenteret i Fredrikstad og samarbeid med 

kommunen her. Senteret skal bygges bak «Smia» og blir på ca. 2000 km2. Her blir det bla full 

operasjonsstue og samarbeid med leger, kommunen osv. Mål om at dette skal stå klart om et 

par år, men har støtt på utfordringer underveis som kan gi forsinkelser. Dette er spennende 

arbeid og HiØ vil få Norges mest moderne simuleringssenter når denne står klart.  

Det har kommet signaler om satsing på IT-utdanninger som vil gi nye studieplasser.  

Jobber med digitaliseringsstrategi der tiltak skal gjennomføres innen 2020.  

Ang satsing «Grønt skifte»: kunnskapsministeren etterlyser tiltak som er gjort av HiØ. Ber 

studentene komme med ideer her – bare å ta kontakt.  

 

16-19 Resolusjoner 
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Bakgrunn: 

Resolusjonene som blir sendt inn før parlamentsmøte skal leses av hvert råd og bli tatt 

stilling til. Rådene må derfor lese de resolusjonene som blir sendt ut og gjøre seg opp en 

mening rundt de til parlamentsmøte. 

 

Ingen resolusjoner foreligger til møtet i dag. Diskusjon:  

Til nå har alle forslag til resolusjoner kommet fra Halden. Forslag til resolusjoner ønskes 

også fra studentene i Fredrikstad. Likevel viktig at man ikke skal skrive slike, bare for å gjøre 

det. Må være godt innhold. Tips i møtet om å gå til «hjertesakene» som ble fremmet i januar 

og se på om det er saker herfra som bør tas opp for å fremme disse. Dersom det er 

ønskelig, kan nestleder bistå med hjelp i saksgang her. HV skal ha klart forslag til neste 

møte i parlamentet.  

 

92-19 Sak fra administrasjonen Halden 

 

Se skriv i innkalling om arbeidsprosess og digitale løsninger/skjemaer som skal tas i bruk av 

ansatte og studenter ved HiØ.  

Arbeidet er godt i gang og 1. oktober skal de de nye skjemaløsningen lanseres for studenter 

og ansatte med løsninger som er klare så langt. Viktig å påpeke at dette handler om gode 

arbeidsprosesser og ikke bare om teknologiske løsninger i form av skjemaer.   

Presentasjon av den praktiske løsningen slike den vil fremstå for studenter og andre brukere 

ved Lars Erik Aas og Geir Øyvind Larsen. Skjemaløsningene som har vært ved HiØ til nå har 

ikke vært gode nok. I tillegg er nye GDPS viktig i sammenhengen. Mål om å ta disse i bruk 1. 

oktober. Det vil komme flere og flere skjemaer etter hvert, noe som vil lette arbeidshverdagen 

til både studenter og ansatte. Løsninger som er sikrere og mer effektivt for administrasjonen 

og mer brukervennlig for studentene. 

Skjemaløsningene vil kunne endres etter en tids bruk. Kom gjerne med tilbakemeldinger etter 

bruk, så ser man på eventuelle endringer underveis. Viktig at studentene vil oppleve løsningen 

som enkel og brukervennlig, og ikke minst at studentene skal være trygg på at sensitiv 

personinformasjon ivaretas trygt og sikkert. Er det andre skjema som bør inn? Bør oppsettet 

for å komme seg inn på de ulike skjemaene som er aktuelle for studentene endres?  

Mål om mer effektiv saksbehandling, sporbar kommunikasjon og standardisering. Liste over 

ca. 120 skjemaer nå - vil dobles på sikt. 

Løsningene vil gjøres mobilvennlig. 

Hvem kan man sende innspillene til? To løsninger – eget skjema med innspill eller «Si fra»-

kanalen. Det vil komme nyhetssak på dette - meld inn feil eller forslag til forbedringer. 

 

Skjemaene foreligger ikke på engelsk ennå, men det kommer.  

Skjemaene er ferdige, men vil endres etter testperiode.  
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De gamle skjemaene (pdf) vil bli fjernet. Mange skjemaer erstatter bare det at man sendte en 

mail. Bruk vil på sikt bestemme endringer. Kan endres raskt hvis det ikke handler om endring 

i systemer.  

Noen skjemaer er klare, men ikke prosessen bak. Dette gjelder for eksempel skjema om 

tvilmelding og skikkethet.  

Mange av skjemaene er for ansatte. Må lage struktur som er lett å navigere i for studentene. 

Innspill – bruk kategorier og samle skjemaer etter tema. 

De fleste skjema vi ligge under temasidene.  

 

I tillegg til sak om digitalisering ble dette tatt med under samme sak:  

Orientering om brannvern/rutiner.  

 

Ang evakuering av personer med nedsatt funksjonsevne ved opphold i etasjer med heis - Ulike 

tiltak er diskutert her, men forslag om bruk av evakueringsstoler blir ikke tatt videre. Det sendes 

ut info om dette. Nytt e-læringskurs kommer. Sendes student-e-posten og gjennom andre 

kanaler.   

LMU jobber med dette i sin handlingsplan også. Ett av tiltakene er forslag om infomøte hvert 

semester med omvisning og oppmerksomhet rundt rømningsveier. Info til studenter her også. 

Husk å melde inn avvik og hendelser under «Si fra». Nylig eksempel på dette da det kom 

innspill om rampe og dårlig merking. Dette er nå meldt inn til Statsbygg.  

Info om brannøvelse i august – presisering om at alle nødutganger skal brukes ved hendelser. 

Det er et individuelt ansvar å sette seg inn i prosedyrer. Kommer brannvernopplæring snart, 

samt oppdatering av plakater.  

Påminner om at det er Statsbygg er byggeiere. Les mer på sikresiden.no – en god samleside 

om sikkerhet generelt og ikke bare brann.  

Det finnes nå 6 hjertestartere i Halden og Fredrikstad – ligger på nettsiden info om hvor.  

 

 

93-19 Sak fra Høgskolestyrerepresentant 

 

Forslag til lovendring: UH-loven §9-4 punkt 3. Studentrepresentanter til høgskolestyret skal 

velges for inntil to år av gangen. 

Forslag til vedtak: 

Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold vedtar om stiller seg bak Lehmanns forlag om å 

endre UH-loven §9-4 punkt 3, og vil jobbe aktivt for dette i alle relevante fora. 

 

Lehmann presenterer bakgrunn for forslag til vedtak. Det fremkommer ønske om mer 

kontinuitet og trygging av studenter i vervene og at disse bør gis tillit til at de trenger mer enn 

ett år på å jobbe med vanskelige saker som trenger tid. Lehmann ønsker støtte om dette nå 

og ta det videre. Diskusjon i møtet med belysning av fordeler og ulemper med endring. Enighet 

om at opplæringen bør forbedres og lages bedre rutine på. Forslag om annen løsning av 

overlapping av vervet, slik at man sikrer bedre opplæring og kontinuitet.   
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Vedtak 

 

Forslaget får to stemmer for, resten mot. Forslaget ved vedtak godkjennes derfor ikke.  

 

 

94-19 Suppleringsvalg styrer/råd/utvalg 

 

Parlamentet har gjennomført suppleringsvalg i august for å fylle opp faste plasser i styrer, råd 

og utvalg. Etter forrige runde med suppleringsvalg er det mangel på faste representanter i 

disse utvalgene: 

 

Ansettelsesutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget  

Utvalg for utdanningskvalitet 

 

Alle søkere til stede i møtet. Observatører og søkere til vervene går ut under presentasjonen 

av: 

 

1. Fredrik: søker vara til høgskolestyret. Presentasjon og spørsmålsrunde.  

2. Maria: søker fast representant UKU. Presentasjon og spørsmålsrunde. 

3. Preben: søker fast til AMU. Presentasjon og spørsmålsrunde. 

 

Forslag til vedtak: studentkandidatene som har stilt, velges inn til vervene de har søkt.  

Vedtatt enstemmig i møtet.  

 

95-19 Evaluering av fadderukene 2019 

 

Fadderleder presenterer rapporten til parlamentet. Parlamentet har anledning til å stille 

spørsmål rettet mot rapportering av fadderukene. Rapporten er ikke klar til vedtak til møtet og 

saken omgjøres til diskusjonssak. Innspill i dag og ferdigstilling til neste møte med nytt forslag 

til vedtak.  

Avklaring om økonomi – ikke ferdig pr i dag og kan derfor ikke gå ut med ferdig 

økonomirapport. Flere regninger utestår. Alle har anledning til å lese denne med mer tid fram 

til neste møte.  

 

 

96-19 Rekruttering av fadderstyret 2020 

 

Det skal settes ned et fadderstyret for 2020. I dag: valg av representanter for å etablere en 

valgkomite som skal ta seg av dette.   
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Per Oscar – viser til samarbeidsavtalen og bakgrunn for jobben med å sette sammen 

valgkomite. Trenger tre personer til i komiteen. En har meldt interesse allerede. Fem personer 

stiller til valg og presenterer seg for et lukket møte:  

 

Edvin  

Adnana  

Kim (observatør) 

Linn  

Ina  

 

Etter avstemming i lukket møte, er innstillingen: 

Kim, Adnana og Edvin stemmes inn i valgstyret.  

Ina:1 vara  

Linn: 2 vara.   

 

Ta med videre ang. tidligere utfordringer når det kommer til fadderstyrerekruttering: 

Studiested Fredrikstad bør være med i større grad - må tas opp med tillitsvalgte. Mer 

markedsføring bør på plass. Få tydelig info til alle. Foreta klassevandring. Få fram hvor «stort» 

dette er i omfang og erfaring. Forslag om få informasjon også ut på HiØs nettsider. Husk 

markedsføringsutvalget her.  

 

Vedtak: Studentparlamentet etablerer et ansettelsesutvalg for fadderstyret 2019 som består 

av nestleder og læringsmiljøkonsulent, samt 3 medlemmer som nevnt over.  

Vedtatt i møtet.  

 

97-19 Studentvalg 2020 

 

Årets valg er fra 28. oktober til 4. november. Fristen til å stille til valg er satt til 22. oktober. 

Jmf. Arbeidsplanen 2019 som Studentparlamentet vedtok på parlamentsmøte i januar, så skal 

det jobbes for at minimum 6 kandidater stiller fra hver avdeling. Dersom det ønskes å kjøpe 

noe til valget må dette meldes inn til Per Oscar.  

 

Forslag i møtet:  

Kaffe fra SiØ, gavekort Rema, høyttaler fra Elkjøp, Nintendo switch, polaroidkamera.  

Husk T-skjorter til valget, buttons som promoterer valget 

Ta i bruk konseptet med «valgbod» – gir større oppslutning viser tidligere erfaring.   

Premier: trekning om kule premier. Bruke «Weel of fortune», konkurranse med en stor premie 

i stedet for mange små, bruke roll-up og bannere, musikk, bruk av «Husk å stemme»-plakater.  

Bruk av åpen pc til stemming, videoer om de ulike rollene ut på nett.  

City scene og Kultursalen vil gi oss premier i form av billetter 

Husk å bruke f.eks. Enigma, Nito m. flere -  alle ville ha tettere samarbeid. 

Bruke videokunnskapene til BIK-studentene. Husk at de tar betalt. Finn ut hvor mye og om 

dette er aktuelt.  
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Man kan vurdere gevinster til hele klasser i stedet for enkeltstudenten, ang Fridays - kan de 

være med? Jrf møtet som skal avholdes her.   

 

Tips: Husk å bruke velferdsdager til dette. Viktig å synliggjøre hva rådene jobber med ved å 

vise konkrete mål som er nådd (skolen er nattåpen m.m.) og med dette vise hva man kan 

miste og hva man får. Vise i videoform? Se på arbeidsplanen og plukk ut hva man vil fremme. 

Promovideo – kan vi få tilgang til skjermene til HiØ? Ta frem «STEM»-t-skjorter fra i fjor.  

 

Sendt inn forslag dersom det kommer flere her.   

 

 

98-19 Studieseminaret 2020 - Tema 

 

Nestleder ønsker å inkludere parlamentet i planleggingsprosessen av seminaret.  

 

Forslag i møtet på temaer: Fysisk helse/psykisk helse, fysisk helse/kosthold (billig og 

«studentvennlig»), sosiale medier, influensere, rusmidler, vold i relasjoner, mee too/likestilling, 

fysisk aktivitet, klima, jobbsøking for studenter/møter med arbeidsliv, leger uten grenser, 

økonomi, trening og kosthold, «lykkelig hverdag», sosialt skoleliv, overgang til arbeidsliv, mat, 

datasikkerhet, aktiv hverdag, klima, økonomi, helse, kosthold, studentoverlevelse, spise riktig. 

Per Oscar takker for alle innspill og sender ut meningsmåling til studentene som kan komme 

med forslag også.  

Andre forslag: Hva med live musikk? Kanskje bruke lokaler som Kultursalen/ City scene? Evt. 

faglig innhold på skolen og kveldsarrangement annet sted.  

Forslag mat: noe som bidrar til mer sosialt samvær, f.eks. Los tacos. Hør med SiØ om bruk 

av tacobar eller felles buffet.  

 

 

99 - 19 NSO-delegasjon 

 

Per Oscar reiser på landsmøtet. Frist for å stille som delegat til NSO sitt landsmøte i 2020 er 

4. oktober. Informasjon om dette må spres til alle programtillitsvalgte gjennom studentrådene 

sine kanaler. Studentleder skriver noe om opplegget i fjor for å vise hva dette går ut på. 

 

EVENTUELT:  

1. ØSS ønsker å ta opp dette med fast kontortid og ønsker å se på om man kan nå studentene 

på annen måte og evt. kutte i kontortid når man ikke ser ønskede resultater. Til tider veldig lite 

folk innom kontorene. Forslag i møtet om heller enn å avskaffe – heller omdefinere formen. 

Kontortid er en fin tid for å få jobbe parlamentssaker og avholde møter med rådsmedlemmene.  



 

 
PROTOKOLL 
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Dette blir sak neste møte – hvordan best bruke kontortid. Diskusjon om dette- hvor strengt 

skal kontortiden tolkes og skal vi fortsette med det.  

2.  Orientering ved Sarah: Viktig at alle lærer seg hvordan man booker møter selv – evt. spør 

om hvordan eller få hjelp av servicekontoret.  Benytt gjerne kontorene for møter. Husk å sette 

inn i googlekalender. Husk å bruke alle medlemmene i AU som kontaktpersoner på det vi er 

satt opp på.  

 

100-19 Møtekritikk  

- Et godt møte. Gode diskusjoner, gode innlegg, god dialog, fin oppførsel. 

- Mye aktivitet, hyggelig, stor disk rundt dette med brannsikkerhet osv. kritiske spørsmål 

til digitalisering. 

- Flinke medlemmer, godt møte.   

 

 

  

 

  

 


