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Møtedato: 23.05.2019  Møtested: Studiested Fredrikstad  A1-419 

Til stede med stemmerett 

Sarah Lunner  Studenrådsteder, avd IT 

Oliver Lock    Nestleder , avd. IT 

Frida Vidme  Studentrådsleder, avd LU 

Helene Hove Gjøs Nestleder, avd LU 

Ylber Isufi Studentrådsleder, avd. ØSS 

Parsa Davami Markedsførings- og rekrutteringsansvarlig, avd. ØSS 

Kim Andre Lintho Studentrådsleder, avd HV 

Steffen Fjellheim  Nestleder, avd HV 

Johann Berg Studentrådsleder , avd. IR 

Synne Sneltorp  Markedsførings- og rekrutteringsansvarlig, avd IR 

Til stede uten stemmerett 

Fahad Said Studentleder 

Sander Haukdal Larsen Nestleder  

Preben Reinaas Rotlid Læringsmiljøansvarlig 

Observatører 

Carl Morten Gjeldnes  (Var tilstede kun under orienteringer) Høgskoledirektør  

Sunniva Nordnes Pedersen  FO- student, medlem av ekstern valgkomite  

Ina Fiskerstrand (var tilstede kun under orienteringer)  Fadderleder  

Håkon Myhre Skar  Informasjonsansvarlig avd. LU 

Ella Koteng  Programtillitsvalgtsansvarlig, avd LU 

Simen Thorsen (Deltok til første pausen)  Styreleder av Studentsamskipnaden  

Sekretariat 

Elise Ager Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Maria Rugland  Programtillitsvalgtsansvarlig  avd HV 
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Saksliste 
  

15:15 - 
15:20 

55-19 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a.            Godkjenning av innkalling 
b.            Godkjenning av saksliste 
c.            Godkjenning av protokoll 

15:20 - 
15:25 

56-19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

15:25 - 
15:45 

57-19 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 - 
16:00 

58-19 DISKUSJON STUDENTSAMSKIPNADENS ÅRSRAPPORT 2018 

16:00 - 
16:20 

16-19 VEDTAK RESOLUSJONER 

16:20 - 
17:30 

52-19 VEDTAK VALG TIL STYRER, RÅD OG UTVALG 

 PAUSE 10 MIN  

17:40 - 
19:40 

43-19 VEDTAK REVIDERING AV VEDTEKTENE 

19:40 - 
20:00 

59-19 DISKUSJON EVALUERING AV KONTAKTPERSON 

 PAUSE 10 MIN  
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20:10 - 
20:25 

46-19 VEDTAK STILLINGSINSTRUKS AU 

20:25 - 
20:55 

47-19 VEDTAK FUNKSJONSBESKRIVELSE STUDENTRÅD  

20:55 - 
21:20 

31-19 DISKUSJON VELFERDSDAGER 

 PAUSE 10 MIN  

21:30 - 
21:40 

60-19 DISKUSJON GJENNOMFØRING AV ARRANGEMENTER- 
MARKEDSFØRING 

21:40 - 
21:50 

53-19 DISKUSJON DASSAVISA 

21:50 - 
22:05 

61-19 ORIENTERING ØKONOMI STATUS OG NYTT UTLEGGSSKJEMA 

22:05 - 
22:20 

62-19 DISKUSJON LOPPEMARKED 

22:20-22:35 63-19 DISKUSJON HØRING: SAMSKIPNADEN I ØSTFOLD STRATEGISK 
PLAN 2019-2020 

22:35-22:50 64-19 DISKUSJON SIØ, NYE TVER ELLER FLERE VASKEMASKINER? 

22:50 - 
23:00 

65-19 ORIENTERING SOMMERAVSLUTNING 

23:00 - 66-19 DISKUSJON MØTEKRITIKK 
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55-19 Godkjenninger : Innkalling, Saksliste og protokoll 
Legger til Maria Rugland fra HV som ordstyrer i sak 56-19 
Ingen innspill på hverken innkalling, saksliste og protokoll. 
Ingen eventuelt saker blir meldt inn.  
 
56-19 Valg av møteleder og ordstyrer 
Studentparlamentet velger å stemme inn Studentleder Fahad som møteleder og Maria Rugland som ordstyrer etter å 
ha meldt henne inn i sak 55-19.  
 
 
57-19 Orienteringer 
 
Studentleder: 
Legger til at han har hatt møte med administrasjonsjefene, der dette med døgnåpen skole har blitt tatt opp samt 
manglende vollyballnett ned mot parkeringen i Halden.  
 
Nestleder: 
Legger til, i tillegg til allerede ført opp skriftelig orientering: begynt med prosessen til intervju av AU 
 
Læringsmiljøansvarlig: 
I LMU har de gått gjennom Studiebarometeret, dårlig score på medvirkning, startet med dialogmøter med de 
forskjellige avdelingene.  
Sittet i vedtekskomiteen med Linn og Fahad. 
  
Org.kons: 
Masse innkjøp blant annet 17 mai og bestillinger for fadderstyret 
Blant annet bestilt nye pappkopper til studentparlamentet som er miljøvennlig og vil kunne kastes i mat søppel . 
Intervjuer til styrer, råd og utvalg – to dager 
Et intervju av person til nytt AU, skal være med å intervjue to til i neste uke. 
Attest skriving skal jeg nå i gang med for fullt sammen med Fahad. 
Planlegging av sommeravslutning for parlamentet, det er en egen sak mot slutten av møte 
Planlegging av fadderseminar, tror vi har landet det meste der, det vil være fredag 9 august i Halden fra 09:00 til 
15:00. 
Planlegging av opplæring av styrer, råd og utvalg 
 
Dialogmøte i dag der vi har fått vite mye viktig som skjer med flytting av rom og diverse i Fredrikstad, oppmuntrer 
rådene i Fredrikstad til å stille med hvert fall to representanter hver på møte. 
Møte med Fadderstyret om fadderregistering, fadderregistering i Fredrikstad dag en mens i Halden 
 
Studentrådene: 
 
IR:  
Debattkveld- vellykket, stort oppmøte- opplevde det som veldig positivt, ønsker å gjennomføre det igjen. 
Jobbet med stillingsinstrukser. 
Arrangert 17-mai arrangement 
Kakedag i Fredrikstad. 
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IT: 
Rådsmøte 
Deltatt på Debatt 
17-mai feiring i Halden, som var kjempe suksess.  
 
HV: 
Rådsmøte 
Debattkveld i Fredrikstad 
Avdelingsstyret møte på mandag. 
  
ØSS: 
Debattkveld 
Loppemarked – skulle hatt det nå før sommeren 
Har rapportert at det ikke er mulig å booke grupperom for helger og helligdager 
Lørdagsåpent bibliotek – men biblioteket 
Kakedag 
Onsdag var leder i møte om feil med en eksamen sammen med studentombudet. 
Verter under karrieredagen har ikke fått attest for jobben, har blitt lovet det men det har de ikke fått – Fahad kommer 
med innspill om at dette vil han hjelpe de med.  
 
LU: 
Avdelingsstyret møte 
Resolusjonen deres 
To rådsmøter 
Vært i kontakt med BLU om problemer med praksis 

● Ikke hatt tillitsvalgt 
Leder har deltatt på nasjonalt seminar i Fredrikstad 
  
Fadderleder: 
Presenterer seg selv og Fadderstyret med bilde. 
Presenterer program for fadderukene: 
Landet registering faddere i Fredrikstad helt, men i Halden er det mer problematisk da skolen skal registere 
studentene dag 2. 
  
Fredag: Olympiaden (Halden) – det er i alt 9 aktivitet for store og små den dagen. 
Lørdag er det temafest i Fredrikstad. Mingling for Halden studentene 
Mandag i uke 2 (turist foreningene skal arrangere tur) 
 
Onsdag (quiz med HSS) 
 
Lørdag – fest 
 
Antall faddere er 172 stk 
Antall buddyer er 8 stk. 
Akkurat nå er fadderstyret 44 000 kr i + med 
Det er fortsatt behov for flere faddere og særlig ved ØSS. 
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SIØ 
Matpakkeuken, siø har mottatt studentleders rapport. Kantinen går pr dagsdato i underskudd og ser det som 
vanskelig å redusere prisene noe. 
Man vurderer å introdusere noe nye billigere produkter, de er åpne for forslag. 
Innspill: mer tilrettelegging av allergier og slikt. 
Man har prøvd å introdusere Halal men det var ikke så populært. 
SiØ bolig: målet var å begynne og bygge i juni, men det har vært noe sykdom i kommunen som har forsinket det 
noe. 
  
  
Studentsamfund:  
Org.kons orienterer på vegne av begge samfund:  
 
HSS:  
- HSS har per nå fått fullverdig styre. Vi er totalt ti studenter, med to arrangementansvarlige. Dette er vi svært 
fornøyde med, og ser frem til et spennende år. Leder er fremdeles Hege Haugland, og nestleder er blitt Axel W. 
Holm. Resten av styret kan beskues på hss.hiof.no, HSS sin offisielle nettside gjennom HiØ.  
  
- HSS har planlagt møte 29.05 hvor vi skal vedta arrangementsplanen for neste semester. Denne kan Parlamentet få 
etter ønske. Skulle det være ønske om å holde quiz, er det bare å ta kontakt. Per nå er det planlagt seks quizer hvor 
en av dem er knyttet opp mot Fadderukene.  
  
- HSS jobber tett sammen med Fadderstyret og opplever samarbeidet som meget positivt. Sammen med Fadderstyret 
skal HSS ha to arrangementer. Under Fadderukene har det vært normen å ha en foreningsdag på søndagen i første 
uke. Dette faller bort på grunn av Torget som er organisert av HiØ. 
  

FSS:  
Vi har nå tre medlemmer til det nye styre. Inkl ny leder. Men fss er litt uoversiktlig nå på grunn av det faktum at vi 
ikke har fullstendig styre til høsten og at vi ikke har rukket noe nytt styremøte pga blant annet eksamener. 
  
Ledelsen: 
Høgskolestyret møte i dag er avlyst, så det blir et lengre møte i juni. 
Etatsstyringsmøte, møte med KD- et ganske hyggelig og positivt møte. 
KD er fornøyd med det HiØ leverer 
Vi har en litt for lav gjennomstrømning her, der kan tallene våre bli litt bedre. ØSS: 36 % gjennomstrømning. 
Jobber hardt med å få på plass en doktorgrad utdanning 2021, 138 søkere på 8 stillinger til doktorgrad 
Jobber hardt med å få på plass et ferdighetssenter i januar 2021 på HV i Fredrikstad, Fredrikstad kommune er også 
med 
UHR konferanse , med departementet og all ledelse i UH sektoren blir holdt  i  Fredrikstad 28-29 mai. 
Rektorvalget- Lars Petter stiller som kandidat-  Valget er mellom 11-14 juni. Dette valget vil gjelde for en periode 
for 2 år. Ny rektor trer da inn fra 1 august. 
 
Åpningsdagen delt på to i år, det blir spennende- de vil være helt like.  
Mulig navnendring er lagt på is enn så lenge. 
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58-19 Studentsamskipnadens årsrapport: 
Føler de har et godt samarbeid med student massen blant annet HSS og FSS.  
SiØ og SPiØ man kan være uenig om saker, men man har fortsatt en god dialog. 
Studentleder føler at det mangler litt eksempler på saker der det har vært samarbeid om blant annet deres bidrag inn i 
studentleder ønsker gjerne en heads-up slik at man kan få 
Viktig at man skiller mellom at SiØ kun skal orientere parlamentet, de skal ikke rapportere til Studentparlamentet. 
Kommer et innspill om at man må etterspørre informasjon fra bolig flere ganger, og at saker og opplevelser ikke blir 
husket. 
De jobber med å ansette flere i bolig. 
Problemer med at det er veldig varmt i enkelte kollektiv 
  
16-19 Resolusjoner: 
Studentleder presenterer resolusjonen om «Positiv til Studentassistent ordning» - det diskuteres. 
Innspill fra IR at det er ønsket studentassistent på BYGG. 
Resolusjonen stemmes over og den vedtas med endringer som er spilt inn. 
«Ansatt- Student» forholdet må forbedres 
Innspill fra LU om at den ikke ferdig. 
Legge inn et punkt om alle studenter, men også rådene og Studentparlamentet. 
Denne skal jobbes videre med å presentes på nytt på neste møte i juni. 
  
52-19 Styrer, råd og utvalg: 
Møte blir lukket 
Innstillingen blir delt ut. 
Parlamentet velger å stemme over hele innstilingen samlet. 
 
Det vil si at følgende personer stemmes inn i følgende verv:  
 
Høgskolestyret representanter: 
Maria Lehmann (Fast)  
Martin Skanza (Fast)  
 
Studentsamskipnaden:  
Ask Nødtveidt Kase (Fast) 
Joackim Kulen  (Fast)  
 
Skikkethetsnemda:  
Odd-Arne Lydko-Borgen (HV) 
Håkon Myhre Skar (LU)  
 
Klagenemda:  
Camilla Martinsen (Fast)  
 
Læringsmiljøutvalget:  
Johanne Løvli (Fast) 
Sarah Lunner (Fast) 
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Julie Motvedt (Vara)  
 
43-19 Revidering av vedtektene 
Vedtekstkomiteen presenterer innsendte endringsforslag – alle endringsforslag presenteres og diskuteres. Det 
stemmes og vedtektene godkjennes med de endringer som er spilt inn under møte, vedtektene kan nå ikke revideres 
før Mai 2020.  
 
59-19 Evaluering av kontaktpersoner 
Studentleder forklarer hva saken går ut på, da dette omhandler personer blir ikke det som blir sagt protokollført.  
 
46-19 Stillingsinstruks AU 
Studentleder presenterer saken, og går gjennom innspill som har kommet inn, instruksene vedtas med innspill. 
 
47-19 Funksjonsbeskrivelse Studentråd 
Studentleder presenterer funksjonsbeskrivelsene og går gjennom endringsforslag som har kommet og noterer 
innspill som er 
PR- og rekrutteringsansvarlig , det nye navnet til Markedsførings – og rekrutteringsansvarlig. 
  
31-19 Velferdsdager 
IR: Synes debattkvelden fungerte godt, fått tilbakemelding på at det bør arrangeres igjen. 
Mange 
HV: De 
IT: Fornøyde med debattkvelden. Det har blitt nevnt at det var dårlig markedsføring. 
LU: Ikke aktive på filmkveld. De 
  
ØSS: debattkveld, kritikk til valg av dato den kunne de endret selv. Feil med markedsføringen. Det bør 
offentliggjøres tidligere med hvem som skal delta. 
 
Positivt: gøy for de som deltok 
  
HV og IR: Planleggingen skulle man kommet i gang med tidligere- men de kom i gang for sent. Forarbeidet kunne 
vært strekt over en litt lengre periode. 
Markedsføringen må bli bedre har man blitt enig om. 
Innspill til debattkvelder: fortsette med det, men ha det rundt fadder 
Ha det rundt fadderukene – da blir det «tvunget å delta» 
Studentparlamentets ping pong turnering på begge steder, der studenter på tvers tilslutt vil møtes. 
Problem med manglende ping pong bord i Fredrikstad. 
  
Karrieredagene i Fredrikstad og Halden kan også kanskje kobles opp til debattkvelder og slikt. 
  
60-19 Gjennomføring av arrangementer – viktigheten av god og tidlig markedsføring 
17-mai i Halden, markedsføringen gikk de i gang med 2 uker før. Ca 120 personer deltok. 
 
Planleggingen 
Markedsføringen bør begynne to uker før. 
Rådene bør gå i gang med planleggingen kort tid etter 
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Ønske om at rådene bør ha felles møte kort tid etter at et arrangement er bestemt – og komme i gang med det senest 
Oppfordrer om at Elise (Org.kons)  bør være i loopen på arrangementet- da hun til enhver tid sitter på viktig 
informasjon.  
Kommer innspill om en fleksibel komité– der det kan være et økonomisk insentiv, men her blir det påpekt at penger 
ikke bør være motivasjon. 
 
 
53-19 Dassavis 
Nestleder presenterer saken. 
Kim har sendt epost til renhold om muligheten til 
Frida har avventet med å ta kontakt med Halden kommune før vi vet om vi får henge den opp. 
Utvide avisen – spre de rundt 
  
54-19 Loppemarked 
Halden utsatt til uke 2 i Fadderukene. 
I Fredrikstad ønsker man å ha det 4 juni i Fredrikstad, Org.kons er på saken for å få bekreftet med FSS at det er i 
orden å ha det på Kranen SFO.  
 
63-19 Høring: Samskipnaden i Østfold Strategisk plan 2019-2020 
Eks. side 12, behov for flere vaskemaskiner hvorfor kommer ikke det. 
Hvordan sikrer de bra priser varer og slikt på mat. 
Verdigrunlag: ansatte følger ikke opp som de sier at de skal. 
Det er en slags distansering mellom studentene og SiØ 
Nederst på side 5 står det om barnehageplasser. 
Alle «kurs» i regi av SiØ holdes bare på norsk- tror det hadde vært en fordel om også noen av disse kursene kunne 
blitt holdt på engelsk slik at utvekslingsstudenter og slik kan delta. 
Innspill om at man ønsker bedre innkjøpsavtaler på bøker. 
To priser på noen av bøken – 
Kan man redusere driften på Bokhandel og slikt. Hvor mye bøker selges uten om studiestart. 
Kanskje også at man burde redusere åpningstiden i bokhandelen i Fredrikstad. 
Hvorfor åpner ikke kantinen senere noen av dagene? 
Kritisk til slagordet deres, burde heller vært Best alene- SiØ 
Stiller seg kritisk til konkurranse fortrinn 
Strategisk plan for fremtiden – vi støtter det dere vil være, men fra vårt stå sted virker det urealistisk. 
De sier at de må jobbe med tilliten og inkluderingen av studentene. 
Boligprisene er høyere i Fredrikstad enn i Trondheim. 
  
Ønske om å utfordre de til å gjøre ting billigere så lenge det lar seg gjøre- se bort fra hvordan andre har det, 
studentparlamentet er lei av den konstante sammenligningen med andre. 
Hvorfor går de underskudd i kantinen? Hva er grunnen? 
Utfordre de på å sette ned prisene, for da vil de selge mer. 
Hva er innkjøpspris inn kontra hva det faktisk selges for? Det vil vi ikke få fordi det ødelegger for konkurranse. 
De er flinke til å møte opp på parlamentsmøte, men man ønsker en nærmere dialog med 
Hadde ønsket om at direktøren møtte opp på noen av møtene – ønske om at hun bør delta på inntil 3 møter pr 
semester slik at man kan få mer direkte svar på spørsmål. 
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64-19: SiØ: Nye tver eller flere vaskemaskiner? 
De fleste i kollektiv har tv fra før av. Hvorfor legges det ikke mer til rette for flere vaskemaskiner? 
 
Hva skjer hvis tven blir ødelagt? Hvem dekker det? I kollektivene er det mange innom på fest i helgene- det er høy 
risiko. 
Ikke alle etasjer vil kunne få de virker det som pga. problem med veggoppheng og diverse. 
Oppfordrer til en resolusjon av SiØ og deres prioriteringer i forhold til studenter. 
Ønsket faktisk studentmassen tven? 
 
66-99 Møtekritikk: 
Bra møte  
Møtemat og brus for de som deltar på hele møte 
Hyggelig møte 
Gøy 
Mye liv og røre. 
Lang dag, men synes dagen 
Intimt møterom 
Gøy med litt musikk. 
Melde fra om sang 
Bra innspill på vedtektene 
Skal klage på kor. 
Viktig at ting ikke blir rushet. 
Takk til vedtektskomite 
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