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Møtedato: 14.03.2019  Møtested: Studiested Fredrikstad  S-501 

Til stede med stemmerett 

Sarah Lunner  Studenrådsteder, avd IT 

Fredrik Valdersnes Olsvold Informasjonsansvarlig , avd. IT 

Camilla Martinsen Studentrådsleder, avd LU 

Helene Hove Gjøs Nestleder, avd LU 

Ylber Isufi Studentrådsleder, avd. ØSS 

Parsa Davani Markedsføring- og rekruteringsansvarlig, avd. ØSS 

Kim Andre Lintho Fungerende Studentrådsleder, avd HV 

Lukasz Hanczarek Fungerende Nestleder , avd HV 

Johann Berg Studentrådsleder , avd. IR 

Malene Heggebø Wathne Nestleder, avd IR 

Til stede uten stemmerett 

Fahad Said Studentleder 

Sander Haukdal Larsen Nestleder  

Preben Reinaas Rotlid Læringsmiljøansvarlig 

Observatører 

Simen Thoresen Skaarup Styreleder i Studentsamskipnaden 

Synne Sneltorp  Markedsføring - og rekrutteringsansvarlig, avd IR 

Lars Petter Jelnes- Jørgensen s (Var tilstede på alt med unntak 
av de første 45 minuttene)  

Fungerende rektor  

Tommy Payne Læringsmiljøkonsulent  

Karina Wauthier Høgskolestyrerepresentant  

Sekretariat 

Elise Ager Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Hanne Kristin Sudmann Steensæth Informasjonsansvarlig, avd. IR  
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Saksliste 
  

15:15 - 15:20 26-19 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a.            Godkjenning av innkalling 
b.            Godkjenning av saksliste 
c.            Godkjenning av protokoll 

15:20 - 15:25 27-19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG 
ORDSTYRER 

15:25 - 15:45 28-19 
ORIENTERING 

ORIENTERINGER: 
a. Leder orienterer 
b. Arbeidsutvalget orienterer 
c. Studentrådene orienterer 
d. Organisasjonskonsulenten orienterer 
e. Fadderleder orienterer 
f. Læringsmiljøkonsulenten orienterer 
g. Studentsamskipnaden orienterer 
h. Høgskolestyrerepresentantene orienterer 
i.  Studentsamfunnene orienterer 
j. Ledelsen orienterer 

15:45 -16:45 16-19 VEDTAK RESOLUSJONER 

16:45 - 17:00 29-19 DISKUSJON EVALUERING AV STUDIESEMINARET 

 PAUSE 10 MIN  

17:10 - 17:25 30-19 VEDTAK “MATPAKKEUKEN” 

17:25 - 17:50 20-19 VEDTAK VALGKOMITÉ 

17:50 - 18:05 31-19 VEDTAK VELFERDSDAGER 

18:05 - 18:15 32-19 ORIENTERING PÅSKEEGGJAKT 

Side 2 av 10 



Protokoll

 

18:15 - 18:20 33-19 ORIENTERING 17. MAI ARRANGEMENT 

18:20 - 18:30 34-19 DISKUSJON BOWLING FOR STUDENTPARLAMENT 

18:30 - 18:35 35-19 ORIENTERING ENDRINGER I STILLINGSINSTRUKSER m.m 

18:35 - 18:45 36-19 DISKUSJON UTGIFTER TIL STUDIETURER 

18:45 - 18:50 37-19 ORIENTERING HIØ’ KILDESORTERINGSPROSJEKT 

  EVENTUELT 

18:50 - 19:00 38-19 DISKUSJON MØTEKRITIKK 

  

 
26-19 Godkjenninger 
Studentleder melder inn tre eventuelle saker 

  
27-19 Valg av møteleder og ordstyrer 
Arbeidsutvalgets forslag til møteleder og ordstyrer for møte vedtas av Studentparlamentet.  
  

28-19 Orienteringer 
Leder: 
Legger til dette 
Synes møte om revidering av U-H loven i regi av NSO i Bergen gikk bra. Noe som skal i lov og 
noe som skal i forskrift. 
Deltok i revideringsmøte av forskriften i går 
Ny revidering av kvalitetssystemet 
Skal ha medarbeidersamtale med tre fra fadderstyret neste uke. 
  
Arbeidsutvalget 
Nestleder: Legger til at det skal det har blitt holdt et miniformøte for delegasjonen som var bra- 
ser frem mot formøte nå i helgen. 
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Læringsmiljøansvarlig: 
Deltatt på LMU møte – orienter mer fra LMU møte. 
 
Studentrådene 
 
LU: 
Rådsmøte og tillitsvalgtsmøte 
Leder quiz 10 april 
I gang med måndens blomst. 
Delte ut kake til studentene i Halden på kvinnedagen. 
Planlegger å ha egen kakedag på kakensdag 25 april. 
Leder var på radio intervju i går der hun sva 
 
ØSS: 
Har hatt møte med ledelsen. 
Laget vedtekter til linjeforeningen 
Hatt tillitsvalgtsmøte 
Ping Pong turnering 10 april. 
Omega- linjeforeningen til ØSS 
Markert kvinnedagen med de andre rådene i Halden. 
Har karrieredag snart. 
 
IT: 
Ferdigstilt resolusjonen sin 
Forberedt karrieredagen. 
Ingrid har tatt seg pause på ubestemt tid- Olivier stepper inn for henne. 
Tillitsvalgtsmøte 
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HV: 

 -      PTV-møte 
-         Frokostmøte 
-         Rekruttert student til Fadderstyret 
-         Dialog med SIØ angående kaffe deal 

  
 
IR: 
Dehar hatt fire møter: tillitsvalgtste, avdelingsmøte, ledermøte og rådsmøte 
Utover det har vi kommet langt med to av være hovedsaker innen sikkerhet og bygg sin mangel 
på lærere 
Nå fremover kommer rådet til å fokusere på strengere krav til ledelsen angående møtetid, og 
også flere møter. Vi vil fremme de resulosjonene som her kommet frem. Og vil jobbe med 
universell utforming også her i Fredrikstad 
 
 
Organisasjonskonsulent:  
Har intet å legge til enn det som står i sakslisten.  
 
Fadderleder orienterer:  
Ikke tilstede.  
 
Læringsmiljøkonsulenten 
Revisjon av kvalitetssystemet 
I fullgang med å planlegge studiestart- informerer om at åpningsdagen i Fredrikstad er i 
«Høgskole parken» 
I gang med å planlegge studieforbredense uke. 
 
Studentsamskipnaden: 
Vannlekkasjen i på Bjølstad i sprinkelanlegg 20 januar. Ca 16 enkletter ble berørt.  Alle som er 
berørte er blitt kontaktet i forhold til eventuell kompensasjon. 
Samskipnaden går gjennom sine rutiner. 
Høringsinnspill om boliger på Remmen, går alt som det skal så går arbeidet i gang i juni i år. 
Styreleder deltok i møte med alle landets samskipnader.  
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Høgskolestyrerepresentantene: 
Høgskolestyret hadde møte 12 mars. Gikk gjennom årsmeldinger fra klagenemda og 
skikkethetsnemda. Gikk gjennom høgskolens regnskap og budsjett. 
Utviklingsavtalen med KD jobbes det fortsatt med å utarbeide. 
Styret jobber fortsatt med PHD satsing 
Alle har fått epost om at rektor trekker seg som rekker, her blir det en omgjøring og det jobbes 
med å få til en erstatter. 
 
Studentsamfunnene 
Ingen tilstede, FSS meldte fra at de skulle komme- men kom ikke 
 
Ledelsen:  
Fungerende rektor kom under neste sak.  
  
16-19 Resolusjoner 
 
Universell utforming 
Nestleder introduserer saken og gir ordet til Sarah fra IT rådet 
Sarah presenterer saken ved hjelp av power point og bilder. 
Det åpnes opp for spørsmål. Fungerende rektor sier at dette er også løftet til han og at det nå er 
kalt inntil et møte 
 
Læringsmiljøkonsulenten blir innvilget talerett i saken. 
Glad for at dette igjen tas tak i, da dette dessverre ikke er en ny sak. Vernerunder med studenter 
ligger inne i forslag i det nye kvalitetssystemet. 
Observatør fra IR rådet blir innvilget talerett 
 
Resolusjonen stemmes over av parlamentet og vedtas. 
  
Mer digitalisering av forelesninger 
Leder fra ØSS presenterer resolusjonen. 
Fungerende rektor sier at GDPR setter noen stopper for dette, og filming av foreleser må gjøres 
riktig slik at man ikke kommer en skvis og må slette det.  
 
Det åpnes opp for spørsmål 
Innspill om at det fortsatt oppleves som at det mangler noe. 
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Forlsag til vedtak 2 stemmes over- og resolusjonen blir ikke vedtatt nå men kommer opp på neste 
parlamentsmøte i april. 
Studentleder gjør parlamentet oppmerksomme på at de forplikter seg til å komme med konkrete 
punkter  til resolusjonen som kan gjøre at den nå kan vedtas. 
 
Studieliv med forutsigbarhet 
Studentleder som har skrevet resolusjonen presenterer saken. 
Det åpnes opp for spørsmål. 
Det kommer innspill om at det må presiseres konkret dato under punkt 4. 
Innspill til punkt 5 om at det også må tilbyes et faglig alternativ som tilfredsstiller 
læringsutbyttet. 
Det stemmes over resolusjonen med de innspillene som er kommet- det stemmes og resolusjonen 
vedtas, 
 
Økonomiske sanksjoner for brudd relatert til sensur 
Studentleder som har skrevet resolusjonen presenterer saken. 
Studentleder sier også at dette med brudd på sensurfrister er en sak på fagligledermøte i neste 
uke. 
Læringsmiljøansvarlig minner om at en resolusjon vel så mye er noe vi mener. 
Det stemmes over resolusjonen, og parlamentet 
Læringsmiljøansvarlig gratulerer parlamentet med at de nå har vedtatt politikk de nå står for. 
  

29-19 Evaluering av studieseminaret 
 
Forbedring av henting av lunsj – mye rot. 
Mulighet for å ha studieseminaret i Fredrikstad- men her påpekes det 
Gi mulighet for å avbestille påmeldingen sin –slik at 
Innspill om at man ønsket mer fra Hallgeir og Dex. 
LU rådet sier at de har fått innspill om god mat. 
  
Nestleder sier at i det de har fått tilbakemelding på problem med buss 
 

30-19 «Matpakkeuken» 
Studentleder informerer om saken 
Kommer innspill om at det er ønskelig at 
Ta kontakt med næringslivet i begge studentbyer og høre hva de kan tilby av rabatter denne 
uken. 
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Innspill fra IT rådet om at de stemmer på vegne av rådet og ikke her som enkelt personer. 
 
Ønske generelt er at det skal skje noe med prisene på  varm mat og baguetter. 
Legger inn en signatur kampanje. 
 
Ønsket pris? 
Tilbakemelding på kvalitet? 
 
Innspill om å ha spørreundersøkelsen under «Uken» og ikke etter. 
ØSS sier at de allerede har laget liste over hvem av de som kan delta 
Forslag til vedtak stemmes over og vedtas med de innspill som er notert over.  
 

20-19 Valgkomité 
Studentleder informerer om saken 
 
Ekstern: 
Olivier 
Synne 
Ella 
Sunniva (vara) 
Intern: 
Sander 
Johann 
Sarah 
 
Det stemmes over og disse vedtas. 
Org.kons tar kontakt med de som har stilt. 

  
31-19 Velferdsdager 
Innspill fra IT om at filmkveld ikke er så sosialt. 
Legges til at det er quiz i Halden 27 mars, denne datoen strykes da. 
Forslag til tema til diskusjon. : 
Abort loven 
Kjønn og kjønnsbytte som tema. 
Retten til å død 
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Monogami 
porno 
Mario party og twister kommer som innspill- 
Blir utfordret av 
Innspill fra IR om å lese en gymsal for 

(Mulighet til å finne på noe i Kongstenbadet- hadde kunne være noe)   
 
Velferdsdatoer vedtas 
28 mars i Halden 
30 april i Halden 
 
5 april i Fredrikstad 
6 mai i Fredrikstad  
 
 Felles vising av episode av Game of Thornes  neves som en mulighe 6/5? 
Vedtak at tema og hva som skjer på de to bestemte datoene datoene over til inne helgen- det 
stemmes og vedtas 

32-19 Påskeegg jakt 
Org.kons orienterer 

 
33-19 17-mai arrangement 
Org.kons orienterer 

 
34-19 Bowling for Studentparlament 
Studentleder orienterer 
Innspill fra LU om at HSS har , ber om å flytte bowlingen til fredag 21/3 etter skoletid, det 
samtykkes i parlamentet med nikking. 

 
35-19 Endringer i stillingsinstrukser m.m 
Leder informerer om at det også vil komme endringsforslag i studentrådenes pga. inhabilitetssak. 

 
36-19 Utgifter til studieturer 
Studentleder presenterer saken. 
To konkrete saker legges frem. Blant annet skitur på LU, men en egenandel på 5000 kr, velger 
studenten og kjøre egen bil, må de likevel faktisk betale for buss. 
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Studentleder informerer om at denne saken er meldt inn som eventuelt sak på neste ukers 
utvidete fagligleder møte 19/3. 
 

37-19 HiØ’s kildesorteringsprosjekt 
Org.kons orienterer kort.  
 
Eventuelt: 
Nominasjonskomitié (rektorvalg)  : Studentleder har blitt spurt om å sitte i komitéen 
Fått spørsmål fra høgskolen om at det mangler studenter til denne komitéen.  
 
Handikapp parkeringen: 
Sette lapper på biler som står feil 
«Wall of shame»  mulighet – Studentleder skal sjekke opp det juridiske. 
  
Dersom vi føler alle Høgskolens regler må vi legge ned høgskolen hvis vi følger alle høgskolens 
rettningslinjer:  sitat en 

 
38-19 Møtekritikk 
Man skal Ikke være stille i frykt for å være dum. 
Et bra møte. 
Bra møte, gode diskusjoner. 
Veldig hyggelig. 
Er alle gjentagende ting som ble nevnt.  
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