
SAKSPAPIRER

 

 
Møtedato: 06.01.19 Møtested: Fredrikstad, Scandic City Konferanserom 
 

Arkivref: Atnf/1-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 1-19 VEDTAK GODKJENNINGER 

 

a. Godkjenning av innkallinger 
 
Forslag til vedtak: 
Innkallingen godkjennes. 
 
Innkalling sendes alltid ut 1,5 uker før parlamentsmøte 
 

b. Godkjenning av saksliste, samt oppmelding av saker til eventuelt 
 
Forslag til vedtak: 
Sakslisten og tidsplanen godkjennes, med eventuelle tillegg og endringer. 
 
Sakslisten sendes alltid ut 1,5 uker før parlamentsmøte 
 

c. Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Protokoll fra forrige møte ligger vedlagt. 
 
Protokoll fra forrige møte sendes alltid ut 1,5 uker før parlamentsmøte  
 
Forslag til vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
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Forslag til saksliste 

 

12:45 - 12:50 1-19 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av saksliste 
c. Godkjenning av protokoll 

12:50 - 12:55 2-19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

12:55 - 13:15 3-19 ORIENTERING ORIENTERINGER: 
a.   Leder orienterer 
b.   Arbeidsutvalget orienterer 
c.   Studentrådene orienterer 
d.   Organisasjonskonsulenten orienterer 
e.  Fadderleder orienterer 
f.   Læringsmiljøkonsulenten orienterer 
g.   Studentsamskipnaden orienterer 
h.   Høgskolerepresentantene orienterer 
i.    Studentsamfunnene orienterer 
j.   Ledelsen orienterer 

13:15 - 13:25 4-19 VEDTAK MØTE- OG AKTIVITETSPLAN VÅR 2019 

13:25 - 13:50 5-19 VEDTAK ARBEIDSPLAN 2019 

13:50 - 14:05 6-19 VEDTAK VALG AV VARA TIL LMU OG UKU 

14:05 - 14:20 7-19 DISKUSJON REKRUTTERING AV FADDERSTYRET 2019 

 PAUSE 10 min  

14:30 - 14:40 8-19 ORIENTERING STUDIESEMINARET 7. FEBRUAR 

14:40 - 14:50 9-19 ORIENTERING EVALUERING AV AVSPARK 2019 

14:50 - 15:00 10-19 DISKUSJON MØTEKRITIKK 
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Arkivref: Atnf/2-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 2-19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

 
Det vises til SpiØs forretningsorden pkt 2.7. 
 

“Møteleder for SpiØ-møtene velges av parlamentet på hvert møte. 
Arbeidsutvalgets forslag til møteleder fremkommer i sakspapirene.” 

 
Forslag til vedtak: 
Arbeidsutvalget foreslår Studentleder Fahad Said som møteleder og Marte Skjennem som ordstyrer.   
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Arkivref: Atnf/3-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 3-19 ORIENTERING ORIENTERINGER 

 
 
Sak 

a. Leder orienterer 

Studentleder skriver sin orientering skriftlig før sakslisten sendes ut og bruker tiden til eventuelle 

spørsmål og avklaringer.  

Har jobbet med avspark siden sist. 
b. Arbeidsutvalget orienterer 

Arbeidsutvalget skriver sin orientering skriftlig før sakslisten sendes ut og bruker tiden deres til 

eventuelle spørsmål og avklaringer.  

Arbeidsutvalget har jobbet med avspark siden sist.  
c. Studentrådene orienterer 

Presenterer sine hjertesaker 
d. Organisasjonskonsulenten orienterer 

Org. kons skriver sin orientering skriftlig før sakslisten sendes ut og bruker tiden til eventuelle 

spørsmål og avklaringer.  

Har jobbet med avspark siden sist.  
e. Fadderleder orienterer 

f. Læringsmiljøkonsulenten orienterer  

g. Studentsamskipnaden orienterer 

h. Høgskolerepresentantene orienterer 

i. Studentsamfunnene orienterer 

      J.    Ledelsen orienterer 
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Arkivref: Atnf/4-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 4-19 VEDTAK MØTE-OG AKTIVITETSPLAN VÅR 2019 

 
 
Bakgrunn 
Ved begynnelsen av hvert semester utarbeides det en møte- og aktivitetsplan som fastlegger 
møtedatoer for parlaments-, AU-, og studentrådsmøter. Denne må godkjennes av parlamentet.  
 
Sak 
Møte- og aktivitetsplan for våren 2019 må godkjennes 
 
Forslag til vedtak 
Arbeidsutvalget foreslår å vedta møte- og aktivitetsplanen for våren 2019  
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Arkivref: Atnf/5-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 5-19 VEDTAK ARBEIDSPLAN 2019 

 
Bakgrunn 
Ved første parlamentsmøte hvert kalenderår vedtas det en arbeidsplan som skal gjenspeile 
SPiØs satsningsområder for det kommende semesteret. Arbeidsplanen utarbeides av 
studentleder og skal gjenspeile studentleders fokusområder. Arbeidsplanen må godkjennes av 
studentparlamentet. 
 

Sak 
Arbeidsplanen for 2019 må godkjennes.  
 
Forslag til vedtak 
Arbeidsutvalget foreslår å vedta Arbeidsplanen 2019 i sin helhet 
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Arkivref: Atnf/6-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 6-19 VEDTAK VALG AV VARA TIL LMU OG UKU 

 
Bakgrunn 
Sarah Lunner Hansen har stilt som vara til læringsmiljøutvalget og Steffen Fjellheim har stilt 
som vara til utvalget for utdanningskvalitet.  
 
Vanligvis får leder og nestleder en innstilling basert på intervju gjort av valgkomtièen ved 
ordinære valg.  
 
Sak 
Møtet lukkes. Kandidatene får en mulighet til presentere seg selv foran parlamentet.  
 
Forslag til vedtak 
Kandidatene stemmes inn som varer til sine utvalg. 
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Arkivref: Atnf/7-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 7-19 DISKUSJON REKRUTTERING AV FADDERSTYRET 2019 

 
Bakgrunn 
Ansettelsesutvalget for fadderstyret 2019 har innstilt 3 kandidater til fadderstyret før jul. En av 
disse har trukket seg. Per dags dato har vi 2 medlemmer i styret som skal planlegge hele 
fadderukene. Vi er nødt til å finne nye medlemmer da samarbeidsavtalen presiserer at 
studentparlamentet har ansvar for fadderukene.  
 
Sak 
Det er et ønske om å få på plass flere medlemmer til fadderstyret innen 5. Februar, da de har 
opplæringsseminar da. Parlamentet diskuterer mulige løsninger til hvordan vi kan rekruttere 
flere.  
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Arkivref: Atnf/8-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Nestleder i AU 

Saksnr: 8-19 ORIENTERING STUDIESEMINARET  7. FEBRUAR 

 
Bakgrunn 
Studieseminaret for 2019 planlegges av Nestleder i arbeidsutvalget, Sander Larsen. Det skal 
være fri for forelesning den dagen for alle studenter.  
 
Sak 
Sander orienterer om informasjon som skal spres til programtillitsvalgte.  
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Arkivref: Atnf/ 9 -19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 9-19 DISKUSJON EVALUERING AV AVSPARK 

 
Bakgrunn 
Hvert år arrangeres det Avspark for nye studentråd. Hensikten med seminaret er å på best 
mulig måte, forberede studentene i sitt verv og hvordan studentdemokratiet ved høgskolen 
fungerer. Arbeidsutvalget er opptatt av at Avspark skal føles så nyttig som mulig og ønsker 
derfor at alle kan være med på å gi en kort evaluering av Avspark nå og senere svare på en litt 
lengre evaluering som blir tilsendt på mail senere. 
 
 
Sak 
Arbeidsutvalget oppfordrer alle til å si noe kort om Avspark.   
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EVENTUELT  

Side 11 av 12 



SAKSPAPIRER

 

 

Arkivref: Atnf/10 -19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 10-19 DISKUSJON MØTEKRITIKK 

 
Bakgrunn 
For å evaluere møtene i Studentparlamentet ønsker arbeidsutvalget at det gjennomføres 
møtekritikk. Møtekritikken blir holdt med alle møtedeltakerne til stede. 
 
 
Sak 
Møtekritikken gjennomføres for å forbedre gjennomføringen av fremtidige møter.  
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