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Møtedato: 20.01.2022 Møtested: Zoom  

 
Til stede med stemmerett 

 

Ruben Tuft Studentrådsleder, Studentråd IIØ 

Magnus Alexsander Heier Nestleder, Studentråd IIØ 

Raja Abbas Munir Programtillitsvalgtansvarlig, Studentråd IIØ 

Marie Alvilde Skjennum Johnsen Studentrådsleder, Studentråd LUSP 

Marita Stivang Nestleder, Studentråd LUSP 

Amelia Madeleine Høitomt-Ofteb Rasmussen  Programtillitsvalgtansvarlig, Studentråd LUSP 

Robyn Nathalie Moen Studentrådsleder Studentråd HVO  

Tara Kamil  Nestleder, Studentråd HVO 

Berivan Golandami Programtillitsvalgtansvarlig, Studentråd HVO 

Til stede uten stemmerett 

Sarah Naomi Lunner Studentleder 

Kristin Annabella Kristiansen Nestleder i Arbeidsutvalget 

Christine Ruud Velferd- og Læringsmiljøansvarlig 

Observatører:  

Preben Reinaas Rotlid  Vikarierende Læringsmiljøkonsulent  

Annette Veberg Dahl (kun tilstede under orienteringer)  Prorektor for utdanning  

Maria Lehmann Styreleder, Studentsamskipnaden i Østfold  

Anel Hadzic Redaktør i Broen 

Anette Fjeld  Studentrepresentant Høgskolestyret 

Jørgen Borgen Studentrepresentant Høgskolestyret 

Magnus Andersen Eeg (Kun tilstede under orienteringer)  Leder av Halden Studentsamfund  

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Mats Louis Christensen Rekrutteringsansvarlig 
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Forslag til saksliste    

    

15:15-
15:20    

10-22 VEDTAK    INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL    
a. Godkjenning av innkalling    
b. Godkjenning av saksliste    
c. Godkjenning av protokoll    

15:20-
15:25    

11-22 VEDTAK    VALG AV MØTELEDER  OG ORDSTYRER 

15:25 – 
15:40 

12-22 ORIENTERING    ORIENTERINGER:    
A. Leder orienterer    
B. Arbeidsutvalget orienterer    
C. Studentrådene orienterer    
D. Organisasjonskonsulenten orienterer    
E. Fadderstyret orienterer   
F. Studentsamskipnaden orienterer   
G. Høgskolerepresentantene ornterer    
H. Studentsamfunnene orienterer 
I. Broen Studentavis orienterer 

j. Studentsamfunnene orienterer    
K. Ledelsen orienterer    

15:40 – 
16:00 

13-22 VEDTAK FADDERSTYRET 

16:00-
16:15 

14-22 DISKUSJON FADDERSEMINAR FØR SOMMEREN 

16:15-
16:30 

PAUSE 
 

16:30-
16:45 

15-22 DISKUSJON STUDIESEMINAR 

16:45-
17:05 

16-22 VEDTAK DELEGATER TIL NSO  

17:05-
17:30 

17-22 VEDTAK ARBEIDSPLAN 2022 

17:30-
17:45 

PAUSE 
 

17:45-
17:55 

18-22 ORIENTERING UKÆ, HVA ER DET?  

17:55-
18:10 

19-22 VEDTAK RETNINGSLINJER TIKTOK 

18:10-
18:20 

20-22 ORIENTERING ØKONOMI 

 
PAUSE 
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18:20-
18:40 

21-22 VEDTAK RESOLUSJONER 

18:40-
19:00 

22-22 DISKUSJON FRIVILLIGHETENS ÅR 

19:00-
19:20 

23-22 DISKUSJON Nynorsk styringsdokumenter 

  
EVENTUELT 

 
24-22 DISKUSJON MØTEKRITIKK 

 

Pga. Smittevernhensyn ble det besluttet av Studentparlamentet og holde møte digitalt.  

 
Sak 10-22 Godkjenning av Innkalling, saksliste og protokoll   
 

A) Innkalling: stemmes over og vedtas.   
 

B) Saksliste , og oppmelding av eventuelt.  
Arbeidsutvalget melder inn fire eventuelt.  
Saksliste og tidsplan vedtas uten endringer, med fire eventuelt saker.  

 
C) Protokoll: stemmes over og vedtas som den er uten endringer.  

 

Sak 11-22 Valg av møteleder og ordstyrer  
Arbeidsutvalgets forslag til møteleder og ordstyrer stemmes over og vedtas 
Møteleder Sarah Naomi Lunner, ordstyrer Mats Louis Christensen  
 

Sak 12-22 Orienteringer  
 

A) Studentleder:  
Tilføyer følgende Statusmøter med studentombud, studenttjenester og Korona 
teamet 
Formeldt fagligledermøte – orientert der om hva studentparlamentet gjør om dagen.  
Møte i kriseledelsen  
Møte i  samhanlingsgruppen 
Mye praktisk arbeid svare på epost og telefon, bistått rådene i diverse saker  
Møte med NSO og de andre studentlederne i Norge.  
 

B) Arbeidsutvalget 
 
Nestleder:  
Har hatt sykt barn har derfor ikke fått gjort så mye som hun har ønsket å gjøre- har 
ikke noe annet å legge til.   
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Velferd og læringsmiljøansvarlig:  
Har ikke noe å tilføye til allerede gitte skriftlige orientering  
 
Rekrutteringsansvarlig:  
Deltok på superfaddersamling på fredag, mange av de var positive til å fortsette.  
Første gang ordstyrer i digitalt møte.   
  

C) Studentrådene:   
 
HVO:  
har hatt rådsmøte, føler de er godt i gang. Jobber med SOme.  
Jobber kontinuerlig med tjenestevei.  
  
LUSP:  
Hatt rådsmøte og kommet i gang med sosiale medier. Kommet i gang rett og slett.  
  
IIØ:  
Hatt rådsmøte og kommet i gang med sosiale medier, ikke noe annet å legge til.  
 

D) Organisasjonskonsulent:  
Legger til følgende i allerede gitte skriftlige orientering at hun har deltatt på mer 
eller mindre alle statusmøtene som studentleder har deltatt på  
Høgskolen har igjen valgt å gå til innkjøp av disse kunnskapsspillene gjennom 
sikresiden.no, Org.kons skal også denne gangen holde i dette.  
 

E) Fadderstyret 
Inviteres til å orientere på neste møte, når de har fått kommet mer i gang.  
 

 
 

F) Studentsamskipnaden: 
Styreleder introduserer seg kort, samskipnaden sin styreleder er student, går 5 året 
på lærerutdanningen. Håper på mere fysiske møter fremover. Jobber med å få driften 
opp igjen, siste nedstenging kom brått på, var tungt når alt ble strengt igjen.  
Det jobbes med å få opp alle tilbudene igjen, nå som det har kommet lettelser.  
Kantinene er åpne og det blir mer drift etter hvert som studentene kommer tilbake.  
Samarbeidsmøte mellom samskipnaden og studentorganene 16-17 februar på Son 
hotell, her kommer invitasjon om kort.  
 
Studentleder legger til at invitasjonen har kommet   
 
G) Høgskolestyret orienterer:  
 
Takk til forrige parlament for godt arbeid! Gratulerer til alle nye med plass i 
parlamentet, dere er viktige for studentene og dere har fått en tillit – ta vare på den 
tillitten.  
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• Ordfører og kommunedirektøren i Halden kommune hadde møte med Berit. 
Møte om kontakten kommunen har med HiØ. Kommunen ønsker å treffe HiØ 
sitt styre fysisk og ønsker et tett samarbeid. Halden kommune fortalte også om 
egne byutviklingsplaner, og de gledet seg til uke 9 - studentuka. (Kanskje 
noen studenter skal møte opp på kommunestyretmøte når dette skal tas 
opp for diskusjon/vedtak?)  

• Campusutviklingsplaner, denne er omfattende og det er mange sider å lese. 
Men det er mange punkter og det kan være lurt at parlamentet orienterer seg 
om dette. Når saken kommer opp til styret for vedtak er det for sent å komme 
med omfattende innspill. Derfor burde det nye parlamentet orientere seg i 
papirene og engasjere seg i saken så studentenes fremtid ivaretas. Spesielt 
Fredrikstad er det kommer innspill om store endringer. Skolens økonomi 
vedrørende planene kommer rektor tilbake til senere. Det stilles spm om 
studentparlamentet skal flyttes til et studentsenter – rektor ønsker ikke at 
parlamentet skal flyttes til dette senteret men se på mulighetene til å overta 
lokalene til svømmehallen. Husk at det er mulig å komme med forslag til 
vedtak når campusutviklingsplanene skal vedtas.  

• Vedtatt om at det skal sendes søknad til NOKUT om Akkreditering av 
masterstudium i barnevernsarbeid, HVO fakultetet.   

• Vedtatt om at det skal sendes søknad til NOKUT om Akkreditering av 
masterstudium i Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, LUSP.   

Søknadene må sendes innen 1. mars, for å rekke ønsket studiestart for disse 
programmene i 2023. Sendes søknaden etter 1 mars må studiestarter utsettes 
til 2024.  

• Vedtatt foreslått Investeringsplan for 2022-2026.  
• Orientering om Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet.  
• Utvikling av strategiplan for 2023-2026,   
• Vedtatt Skikkethetsvurdering årsrapport for 2021.   
• Vedtatt Klagenemnda sin årsrapport for 2021.  
• Ny forskrift om revidert egenbetalingsforskrift utsettes til 1 januar 2023, på 

beskjed fra Kunnskapsdepartementet.   
 

H) Studentsamfunnene:  
 
Halden Studentsamfund:  
Leder av samfundet Magnus Eeg intoduserer seg kort, er lærerstudent på tredje året.  
Har siden sist hatt eget møte, der de har  
Deltatt i Samhandlingsmøtene 
Jobber med UKÆ sammen med parlamentet og AU. 
Hadde semesterets første quiz i går.  
HSS tur og friluftsliv, skal ha første tur neste søndag.  
HSS Vollyball hadde første trening forrige mandag. 
Brettspill og fotball har ikke startet opp enda.  
 



      PROTOKOLL 
 

6 
 

Fredrikstad Studentsamfund:  
Er ikke tilstede og har ikke sendt skriftlig orientering.  
 

I) Broen studentavis:  
Fortsatt et lite team, skal komme i gang med rekruttering nå. Har gjennomført litt 
redesign på nettsiden bare. 
 

J) Læringsmiljøkonsulenten:  
Presenterer seg kort, Preben jobber som vikarierende læringsmiljøkonsulent- jobber 
ganske tett med studieveiledere og Elise (Org.kons), jobber med Ina, Elise og Mats 
om opplæring av nytt fadderstyret. Jobber også med Sarah med kontakt med Halden 
kommune og nettsidene deres og hvordan disse blir utformet i henholdt til å treffe 
studentene fordi det er mye forbedringspotensialet der. Videre er han også leder av 
Samhandlingsgruppen som har blitt nevnt tidligere som er et fora med de fleste 
studentorganene med + SiØ. Jobber med nettsidene til HiØ, prøver å gjøre det 
innbydende å være engasjert – så innspill på utformingen av disse er veldig 
velkommen. Har også snakket med Internasjonalt kontor om hvordan informasjon blir 
lagt ut på engelsk for det er veldig mange internasjonale studenter også, både 
utvekslingsstudenter og gradsstudenter. Håper parlamentet har hatt et fint avspark.  
 

K) Ledelsen:  
Prorektor for utdanning Annette Veberg Dahl presenterer seg for parlamentet. 
Informerer om at hun og rektor bytter på å dra i disse parlamentsmøtene. 
Jobber nå med å få studentene tilbake campus i tråd med de føringene de har fått 
også. Har også jobbet for å få kantinene åpnet, oppmuntrer studentene til å bruke 
dette tilbudet når de er på campus. Avvikling av fysisk eksamen har gått veldig bra, 
det har gått bra med eksamen på campus, vi ser nå en nedgang i antall fjuske saker 
har gått ned.  
Notert seg ønske som ble tatt opp fra Sarah i faglig ledermøte om konteeksamer, og 
det har hun fått høre at det jobbes med. Det skal bli mer forutsigbarhet fremover nå.     
 
  

Sak 13-22 Fadderstyret:   
Den ene innstilte kandidaten er tilstede under saken.  
Org.kons legger til at alle kandidatene har blitt invitert til møte.   
Ingen tegner seg til diskusjon, men nikker til at de vil gå til avstemming.   
 
Alle de tre kandidatene skal stemmes over.   
Det stemmes i nettskjema.   
9 av 9 har stemmerett i saken.   
 
Signe Marie Berg stemmes inn som Informasjons-   
Tamim har kommet inn i Fadderstyret 2022   
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Sak 14-22 Fadderseminar før sommeren  
HVO: Fadderfors, info til de som velger å være fadder. Team buildning. Kom opp 
med en oppgave, en hel dag eventuelt to. Fadder til Fadder, lager et opplegg for en 
gruppe, så gjennomføre aktiviteten på kvelden etter grilling.   
IIØ: splitte det på forskjellige campus  
LUSP:   
Skape et tidlig engasjement, passe på at det ikke blir et ekstra kurs. Være en kjapp 
gjennomgang med informasjon. Smittevern burde være fokus.  
Avholdes på vært campus, evt. fakultets vis  
 
Org.kons spør på dato og tid?  
 
LUSP: rett før sommeren, rett før eksamens tid eller rett etter. Ikke alt for lang tid 
mellom det første og andre.   
 

Sak 15-22 Studieseminar 2022  
Studentleder innleder saken og presenterer foredragsholderne som er hentet inn for 
dagene.  
 
Minner også om at all undervisning utgår, studentleder oppfordrer rådene om å 
melde fra hvis de hører om faglig aktivitet den dagen.   
Det åpnes for diskusjon.  
 
IIØ: alle i rådet kan bidra den saken.  
LUSP: nesten alle kan bidra den dagen, de mangler svar fra en.  
HVO: Er foreløpig to stk som kan bidra den dagen.  
 
Studentleder: hva kan vi gjøre for at dette skal bli et bra arrangement? Hvordan få de 
til å bli gjennom hele dagen?  
Christine: sier at de i praksis skal få fri den dagen, men viktig å ta dialog med 
praksislærer/praksissted så tidlig som mulig om dette.   
 
LUSP: har informert studenter om studieseminaret.  
 
Studentparlamentet velger å gå videre i sakslisten.   
 

Sak 16-22 Delegater til landsmøte til NSO:   
Saksbehandler innleder saken og råd går til diskusjon.   
Etter diskusjon går det til avstemming i nettskjema  
 
9 av 9 kan stemme i saken, og skal i nettskjema rangere de 8 som har stilt fra 1-8.  
Den man gir 8 er den man ønsker mest i delegasjonen, de med lavest score blir 
vara.   
 
Org.kons utgjør stemmekorps.   
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Følgende utgjør delegasjonen fra HiØ ved landsmøte 2022 i tilfeldig rekkefølge:   
 
Amelia Madeleine Høitomt-Ofteb Rasmussen 
Ruben Tuft  
Kristin Annabella Kristiansen  
Christine Ruud  
Marie Alvilde Skjennum Johnsen   
 
1.Vara: Sarah Naomi Lunner  
2. Vara: Maria Lehmann  
3. Vara Mats Louis Christensen   
 

Sak 17-22 Arbeidsplan 2022  

 Studentleder leser opp arbeidsplanen og det som er foreslått   
IIØ: Seksuell helse, hva ligger i dette, inngår også LHB?   
LUSP: fokus på seksuell i uke 12, da uke 6 er så kort tid til. Bedre tid å planlegge.   
Ingen andre innspill kommer til planen.  
 
Studentparlamentet ønsker å gå tid vedtak.  
Eventuelle endringer i dette blir å endre seksuell uke fra uke 6 til 12 og at det legges 
til at styringsdokumentene skal være på engelsk, nynorsk og bokmål.   
9 av 9 kan stemme i saken.  
Det stemmes over og forslag til vedtak B vedtas, med endringene listet over.   

 
Sak 18-22 UKÆ   
Saksbehandler presenterer UKÆ ved hjelp av Power Point, og åpner opp for at det 
kan stilles spørsmål.   
 

Sak 19-22 Retningslinjer for TikTok  

Saksbehandler innleder saken, og det åpnes for diskusjon.   
LUSP: det er ikke lagt føringer for skriftstype eller font?  
Saksopplysning fra Madelaine, LUSP: Skrifttyper med serifer  
IIØ: sier at de har diskutert dette i rådet og lurer på om AU må kvalitetssjekke alt hver 
gang?  
Christine: sier at det må innom AU fordi det er en felles konto kontra de individuelle 
plattformene rådene disponerer mer fritt.   
Saksbehandler legger til at de legger inn dette med skrift og font.   
 
9 av 9 kan stemme, det stemmes i nettskjema  
 
Forslag til vedtak B, vedtas:Retningslinjene vedtas med at det legges inn 
retningslinjer knyttet til universell utforming av tekst.   
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Sak 20-22 Økonomi 
Studentleder orienterer kort studentparlamentet om status.  
 

Sak 21-22 Resolusjoner:   
 Saksbehandler presenterer saken, og åpner for diskusjon. Hva ønsker 
studentparlamentet videre med tanke på resolusjoner.  
  
IIØ: Bedre å snakke om det når det er relevant på møte og ikke på hvert møte, når 
det kan gå tid.   
LUSP: var usikker på hva en resolusjon faktisk er.  
   
Observatør ber om talerett, parlamentet vedtar at observatør får talerett.   
Preben får innvilget talerett og forklarer at en resolusjon er en mening, det er noe 
man mener. Han stiller seg også disponibel til å svare på flere spørsmål om dette.  
Rådene utrykker at de vil diskutere dette i rådene, og blir fordelt ut i break-out rooms 
råds vis.   
 
Etter diskusjon kommer rådene tilbake i felles rom.   
Parlamentet uttrykker at de vil gå til avstemming.  
 
9 av 9 kan stemme i saken.   
Det stemmes i nettskjema.   
9 av 9 stemmer for å vedta forslag til vedtak A.   
 
A) Skal SPiØ ha resolusjoner som fast sak på kommende møter - og åpne for å 
gjennomgå nåværende resolusjoner   
 

Sak 22-21 Frivillighetensår 
LUSP: skal vi ha stand de torsdagene, og at folk er klare for å stå på stand, må være 
sikre på at folk kan  
IIØ: støtter at vi kan ha stand, men da må det være sikkert at folk kan stå på stand 
hvis man vedtar stand.   
HVO: siste torsdag i mnd er en fin dag å ta det på, fremme foreninger som ikke enda 
finnes. Ha stand i fadderuken, slik at alle blir klar over at SpiØ finnes.   
Markedsføre godt i forveien.  
Hvem som skal stå på stand? Store deler av rådet.   
LUSP: mangler litt informasjon i utgangspunktet om det som finnes av organisasjoner 
osv, det er ikke noe man «ramler» over.   
Mer fokus på en hjelpende hånd i livet, hjelper med i hverdagen- en ting er frivillighet, 
men hva med å spre litt glede i hverdagen, de små tingene kan bety like mye- at 
rådene går litt foran å skaper en trend på det/positiv oppmerksomhet.   
Christine: gjøre seg synlige på messer for videregående elever når det er på campus, 
så de vet tidlig hvor de kan henvende seg hvis det er noe  
Alle innspill noteres ned og parlamentet bestemmer seg for å gå videre i sakslisten.   
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Sak 23-23 Nynorsk styringsdokumenter    
Saksbehandler presenterer saken.   
LUSP: ønsker dokumenter på nynorsk, da det skal være likestilt med bokmål. Ønsker 
å si ja til likestilling.  
HVO: Hva ligger i det at man skal få bistand til oversettelse?   
Studentleder: sier vi slipper å oversette dette selv.   
IIØ: har kommet frem til at det ikke er nødvendig å gjøre dette nå, det vil koste mer 
papir å skrive ut.   
LUSP: man skriver bare ut den versjonen man trenger. Viktig å gå frem som et godt 
eksempel, det er nå sånn at vi har to skrift språk som er likestilt i Norge.   
HVO: såfremt det lot seg gjøre er de positive til å ha det også på nynorsk.   
IIØ: de 25% er det i istedenfor eller i tillegg til?   
Studentleder: sier at det er det er i tillegg til.   
Nestleder: mener at loven er klar på at vi må ha styringsdokumentene våre på 
nynorsk i tillegg.   
Studentleder: ligger kun retningslinjer for nynorsk og bokmål ikke Engelsk.   
Studentleder sier at vi skal gå frem som et godt eksempel å oversette alle 
styringsdokumenter til nynorsk.   
 
Parlamentet anser saken som ferdig diskutert og går videre i møte.  
 
EVENTUELT  
 
Fadderstyret 2022:   
Saksbehandler og Org.kons innleder saken, rådene oppgir at de vil gå i break out 
room og diskutere. Etter dagens møte er det i alt 5 medlemmer i årets fadderstyret.   
Forslag om stand for rekruttering. Hvor  
IIØ: lage den videoen som de har fått beskjed om. Dele i sosiale medier om at det 
trengs + spørre bekjente.   
LUSP: Det går an å fri litt til tillitsvalgte, be de holde øynene oppe for aktuelle 
kandidater, ta det opp i klasser. Oppfordre folk til å melde seg.   
To kull har ikke fått noe særlig fadderuke. Så ikke gitt at studentene egentlig vet hva 
og hvordan fadderukene egentlig skal være.  
Mats: støtter opp om å snakke fysisk med folk om dette.  
Studentleder: to fadderuker nå som ikke har vært optimal, snakke med fadderstyret 
ledere fra før Korona, Berzi neves for å få laget en film om hvordan det faktisk kan 
være å være medlem av et fadderstyret.   
Observatør Anel ber om ordet, parlamentet vedtar for at han kan få snakke.   
Broen studentavis stiller seg disponible til å ha et innlegg om at det trengs studenter 
til styret, de trenger bare tilsendt test til publisering.   
Alle innspill noteres ned, og parlamentet går videre.   
 
Eksamen:   
Studentleder innleder saken og forklarer bakgrunn med at det er ytret ønsket om at 
HiØ skal ta en avgjørelse allerede nå på vårens eksamensform. Hva mener 
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parlamentet om dette?  
Det åpnes for diskusjon.  
 
IIØ: mener at det er greit å bestemme eksamens form. Er smittetrykket lavt gir det 
mening at det er fysisk eksamen, er det motsatt bør det være hjemmeeksamen.   
LUSP: melder at flere har sagt at de lærte mer av hjemmeeksamen, da det ikke ble ni 
pugging.   
LUSP: handler om hvordan du bruker kunnskapen ikke hvordan du husker den.   
IIØ: antall saker med fusk har godt opp når det har vært mange hjemmeeksamener, 
viktig å tenke over det også.   
Studentleder: legger til at hun har hatt 60% mappe eksamen, og resten 
skoleeksamen, kanskje en ide med todelt eksamen.   
LUSP: Når det gjelder fusk er det jo ganske tydelig hva det er, mange blir tatt i 
plagiat, noe ved lite   
Høgskolen må kanskje legge enda tydeligere frem hva som er greit og ikke greit 
under en hjemmeeksamen, hva er fusk.   
Studentleder: vet at det jobbes med å gjøre dette tydeligere fra eksamenskontoret sin 
side + biblioteket i dialog med faglærere. Men hun vil også ta opp dette i fagligleder 
møte at det må være tydelige presiseringer her.   
Mappe eksamener snakkes frem som en mulig god eksamens form.   
Parlamentet anser seg ferdig diskutert, men blir oppfordret til å ta opp 
problemstillingen med programtillitsvalgte.   
De går videre til neste eventuelt sak.   
 
Fraværende representasjon i styrer, råd og utvalg  
Saksbehandler presenterer saken og problemstillingen- og åpner for diskusjon.   
IIØ: Uheldig.  
LUSP: den mister tilliten når den ikke stiller opp i et utvalg der den er valgt som 
representant.  
LUSP: det er jo verv som er basert på tillit, misbruk av rollen man har fått tildelt.   
Vedkommende har fått mange sjanser.   
Parlamentet går videre.  
 
Hjemmesider til vertskommunene  
Saksbehandler innleder saken og ber om at innspill til nettsidene sendes til henne på 
tirsdag.   
IIØ: vise tilbudene til studentene, studentrabatt og turmuligheter  
  
HVO: foredrag og kulturinnslag som er aktuelt for studenter som målgruppe.  
Psykisk helsehjelp, fastlege ordning til studentene.  
Frist for innspill, innen 22:00 på tirsdag.   
Rådene blir oppfordret til å ta det videre og diskutere det.   
 

24-22 Møteevaluering:   
HVO: Første møte, synes det var fint og saklig, gikk gjennom hver sak ordentlig.   
Enig med rådsmedlem over, konkret, men opplevde at det gikk tregt men det er nok 
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fordi det var digitalt.   
Lite å sammenligne det med, synes det var god informasjon i forkant som gjorde det 
lett.  
LUSP:   
Synes det gikk smidig og fint, saklige diskusjoner  
- Enig i det over, gikk radig- det fungerte på  Zoom også.   
- Har ingen zoom erfaring, alltid litt komplikasjoner, tatt litt lenger tid en det ville gjort 
normalt.   
IIØ:  
- første digitalte møte, gikk bra. Siste runde i break-out rooms kunne blitt tatt fysisk.   
- Veldig dyktig møteledelse, veldig bra.   
- Lærte mye synes det har vært veldig bra. Håper det blir fysisk neste gang.   
Broen Studentavis:   
Synes det har vært fint å få vært med,   
Jørgen: takke for et koselig møte, litt trøtt etter lang dag med digitale møter.   
AU:   
Veldig kult med uenighet, fint med argumenter. Gode med tegnsetting.   
Synes det har vært et bra møte, fint at ikke alle er enig.   
Enig i at det er fint med uenighet, fint med debatt, kjipt og ikke møte  
Org.kons: fysisk   
Studentleder: får ha fysiske møter fremover. Blir det flere digitale møter, vil det bli 
forskjellige bakgrunn for de som stemmer og AU. Beklager at hun surrer  
Fint at rådene møter fulltallige. 
 
Pennene slippes og møte avsluttes.    
 


