
 

Møtedato: 07.06.19 Møtested: Studiested Halden, rom E1-065  

Til stede med stemmerett 

Sarah Lunner Studentrådsleder, avd. IT 

Oliver Lock Medlem, avd. IT 

Frida Vidme Studentrådsleder, avd. LU 

Helene Hove Gjøs Nestleder, avd. LU 

Ylber Isufi Studentrådsleder avd. ØSS 

Adnana Osambasic Nestleder, avd. ØSS 

Kim Andre Lintho Studentrådsleder, avd. HV 

Steffen Lie Tangen Nestleder, avd. HV 

Johann Gaupen Berg Studentrådsleder, avd. IR 

Malene Heggebøe Wathne Nestleder, avd. IR 

Til stede uten stemmerett 

Fahad Said Studentleder 

Sander Haukdal Larsen Nestleder 

Preben Reinaas Rotlid Læringsmiljøansvarlig 

Observatører 

Tommy Payne (tilstede under orienteringer) Læringsmiljøkonsulent 
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Frid Sandmoe (tilstede under orienteringer) Studiedirektør 

Ina Fiskerstrand (tilstede under orienteringer) Fadderleder 

Per Oscar Wærnes Tillitsvalgtansvarlig, avd IR 

Håkon Myhre Skar Informasjonsansvarlig, avd LU 

Linn Josefson PR- og rekruteringsansvarlig, avd LU 

Ronaz Bagheri PR- og rekruteringsansvarlig, avd HV 

Maria Rugland Tillitsvalgtansvarlig, avd HV 

Edvin Karlsen Informasjonsansvarlig, avd ØSS 

Synne Sneltorp PR- og rekruteringsansvarlig, avd IR 

Frida Bjercke Bye Tilllitsvalgtansvarlig, avd ØSS 

Marcus Madsen Tillitsvalgtansvarlig, avd IT 

Fredrik Olsvold Informasjonsansvarlig, avd IT 

Hanne Kristine Steensæth Informasjonsansvarlig, avd IR 

Sekretariat 

Elise Ager Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Ingrid Elise Krogh Dahl PR og rekrutteringsansvarlig 
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Saksliste 

  

15:15 -  15:20 67-19  VEDTAK INNKALLING, 
  SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a.  Godkjenning av innkalling 
b.  Godkjenning av saksliste 
c.  Godkjenning av protokoll 

15:20 -15:25 68-19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

15:25 - 15:45 69-19ORIENTERING 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 70-19  DISKUSJON EVALUERING  AV STUDENTLEDER  

16:00 - 16:25 16-19  VEDTAK RESOLUSJONER  

16:25 - 16:45 17-19  VEDTAK REKRUTTERING  

16:45 - 17:25 71-19 VEDTAK VALG AV NYTT AU 

17:25 - 17:35 PAUSE  

17:35 - 17:55  72-19 VEDTAK ÅRETS SKOLELØYPE  

17:55 - 18:05 62-19  DISKUSJON LOPPEMARKED  

18:05 - 18:40 52-19 DISKUSJON HALVÅRSRAPPORT/ÅRSRAPPORT  
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18:40 - 19:00 73-19 DISKUSJON VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE  

19:00 - 19:15 61-19 ORIENTERING ØKONOMI STATUS 

 EVENTUELT   

19:15 -  74-19 DISKUSJON MØTEKRITIKK  

  

67-19 Godkjenninger 
Innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte vedtas uten innspill eller endringer.  

68-19 Valg av møteleder og ordstyrer 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak stemmes over og vedtas.  

69-19 Orienteringer: 

Leder:  
Har ingen til å tilføye annet enn det som står i sakspapirene. 

Nestleder: 
Har ingen til å tilføye annet enn det som står i sakspapirene. 

Læringsmiljøansvarlig: 
Har ingen til å tilføye annet enn det som står i sakspapirene 

Org.kons 
Har jobbet med mye siden sist, men nevner noe. 
Jobbet med nettsider 
Fadderklær bestilling og bistand av fadderstyret. 
Intervju av kommende AU. 
Jobbet med egen arbeidsbeskrivelse. 

Orienterer kort om at hun skal ut i permisjon denne høsten, men er tilbake på jobb i januar, og skal 
delta på Avsparket i begynnelsen av januar. 

Studentråd IT: 
Har hatt et rådsmøte 
Hatt møte med sikkerhetssjefen på høgskolen i forhold til brann. Det vil bli sendt ut en epost til alle i 
august, om status. Det vil 
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Studentråd IR: 
Avdelingsstyremøte 
Fullført halvårsrapportene 
Møte med læringsmiljøutvalget  

Studentråd ØSS: 
Jobbet med Halvårsrapport 
Pingpong rapport. 
Parsa tar loppis plassen til Ylber. 

Studentråd LU: 
Skrevet halvårsrapport 
Jobbet med å nå kunne ferdigstille håndboken de har jobbet med om «skikkethet» 

 Fadderleder: 
Jobbet med en ROS-analyse 
Gjort påmeldingen åpen 
Møte med lokalene til begge fest 
To små bekymringer : den ene er skoleløypa - åpningsdagen kluss med regiserering.  
 
Har pr i dag 12 buddyer – 179 faddere 

 Læringsmiljøkonsulenten:  
Studieforbredende uke – 110 påmeldt. 
Møte med adderstyret 
LMU, gjennomført dialogmøte med IT. 
Handlngsplan 

LMU og UKU- jobber sammen om en  fagledelse. 

Ledelsen: 
Studiedirektør Frid Sandmoe, presenterer seg kort og sier litt om hva som skjer tiden fremover mens 
Org.kons skal være i permisjon. 

70-19 Evaluering av Studentleder: 
Dette er de samlede tilbakemeldingene: 

Loppemarkedet- kom i gang litt sent mener et råd. Litt forvirring rundt arrangement. 

Kan være en ulempe at han har vært leder av et råd tidligere. Han kan sette seg litt fast i enkelte saker 
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Et råd sier at de opplever å ha hatt god kontakt med Fahad, føler han er flink med veiledning, han 
jobber til dels utenfor sin egen stillingsinstruks. Han har vært helt nøytral, og alle er godt fornøyd med 
hans arbeid. 

Et annet råd sier at Fahad  har vært en god representant for studentene, han har vært veldig enkelt og 
ta kontakt med. 

Et råd sier at han har alltid vært lett tilgjengelig. Han representerer studenten på en god måte. Han er 
profesjonell. Hadde ingenting negativt å si om Fahad. 

Flere mener at har vært veldig flink med arbeid, føler ikke at det har vært noen favorisering 

16-19 Resolusjoner 
Læringsmiljøansvarlig presenterern retningslinjer for hvilke hensyn som må tas for at resolusjonen 
skal la seg greit publiseres på nett og være universell utformet. 

 17-19 Rekruttering 
Forslag om klassevandring 
Forslag om at det deles ut flyer under fadderukene, informere om dette på quiz. 
Org.kons påpeker at dette er første gang det ikke har vært noe stnad i forbindelse med rekruttering.  
Et forslag var å ha et innlegg om det på fadderukenes Facebook side. 
Råd på stand under Torget i fadderukene. 
Studentleder foreslår å lage en felles presentasjon over resterende råd og utvalg som må fylles. 

71-19 Valg av nytt AU 
Det stemmes over om Sarah fra IT skal ut under møte. 
Sarah går ut av møte, og Fredrik fra IT-rådet stepper inn under saken.  
Det besluttes at studentleder skal velges først. 

Det er en kandidat som har stilt til valg: Preben Reinaas Rotlid Kandidaten får 3 minutter til å 
presentere seg og får kandidaten 3 minutter til å svare på spørsmål. Da valg er en personsak blir ikke 
hva kandidatene sier notert.  
 
Det åpnes opp for diskusjon, og parlamentet føler de får ferdig diskutert- og blir enig om å gå til 
avstemming. 
Preben Reinaas Rotlid stemmes enstemmig inn som Studentparlamentets nye leder for perioden fra 1. 
juli 2019 til 30 juni 2020 

Det besluttes videre at valg av nestleder skal foretas. 

Det er en kandidat som har stilt til valg: Per Oscar Wærnes 
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Kandidaten får 3 minutter til å presentere seg på, kandidaten har også fått to oppgaver av 
Arbeidsutvalget   som han også skal presentere og får kandidaten 3 minutter til å svare på spørsmål. 
Da valg er en personsak blir ikke hva kandidatene sier notert 

Det åpnes opp for diskusjon, og parlamentet føler de får ferdig diskutert- og blir enig om å gå til 
avstemming. Per Oscar stemmes enstemmig inn som Studentparlamentets nye nestleder for perioden 
fra 1. juli 2019 til 30 juni 2020 

 Det besluttes videre at valg det skal foretas valg til de to andre plassene 

Det er to kandidater som har stilt til valg: Fahad Said og Sarah Lunner. 
Hver Kandidat får 3 minutter til å presentere seg på og kandidaten 3 minutter til å svare på spørsmål. 

Det blir besluttet at Fahad Said skal intervjues først. Da valg er en personsak blir ikke hva 
kandidatene sier notert 

Det åpnes opp for diskusjon, og parlamentet føler de får ferdig diskutert- og blir enig om å gå til 
avstemming. 
Fahad Said stemmes enstemmig inn som representant for Arbeidsutvalget fra 1. juli 2019 til 30 juni 
2020.   

 Videre  blir  Sarah Lunner intervjuet. Da valg er en personsak blir ikke hva kandidatene sier notert 

Det åpnes opp for diskusjon, og parlamentet føler de får ferdig diskutert- og blir enig om å gå til 
avstemming. 
Sarah Lunner stemmes enstemmig inn som representant for Arbeidsutvalget fra 1. juli 2019 til 30 juni 
2020.   

Tone Kjersem fra Høgskolens valgstyret kom etter at valget var i gang, Parlamentet velger å fullføre 
alle valg, og hente inn leder av Høgskolens Valgstyret for å forklare henne prosessen og hva som har 
blitt gjort. 

Det besluttes deretter å legge frem et forslag om å stemme inn de fire kandidatene i en helthet for 
2019/2020. 

Det stemmes over og vedtas, deretter stemmes det over kandidatene og alle stemmes inn i vervene de 
har stilt til.  

Tone Kjersem leder av HiØ sin valgkomiteen er tilstede når hver av kandidatene får vite utfallet av 
valget.  

 72-19 Årets Skoleløypa 
Alle er positive til å sette bart på studentleder.Plakater på både innsiden og utsiden av kontoret. 
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Vært råd må melde fra innen utgangen av juni hvem som skal bemanne kontorene på skoleløypa fra 
12 til 15.00 

62-19 Loppemarked 
Ikke så bra oppmøte på loppemarkedet i Fredrikstad, tror det hadde noe med datoen å gjøre. 

Org.kons sier at hun vil gjerne vite datoer slik at dette kan bekreftes og bookes før sommeren, særlig 
hvis det skal holdes i uke 2 under fadderukene. 

52-19 Halvårsrapport/årsrapport 
Alle rapportene blir i sin helhet publsert på Drive.  

LU: begynner å presentere sin halvårsrapport, der de presenterte i korte trekk sin aktivitet sitt første 
halve år. Rapporten legges på Drive 

ØSS: begynner å presentere sin halvårsrapport, der de presenterte i korte trekk sin aktivitet sitt første 
halve år. Rapporten legges på Drive. 

HV: Presenterer uten Power Point. Begynner å presentere sin halvårsrapport, der de presenterte i korte 
trekk sin aktivitet sitt første halve år. Rapporten legges på Drive 

IT: Begynner å presentere sin halvårsrapport, der de presenterte i korte trekk sin aktivitet sitt første 
halve år. Rapporten legges på Drive. 

IR: Begynner å presentere sin halvårsrapport, der de presenterte i korte trekk sin aktivitet sitt første 
halve år. Rapporten legges på Drive. 

AU: Studentleder presenterer kortfattet fra AU sin halvårsrapport, som også vil bli lagt ut på 
Drive.Studentleder avslutter saken med å be alle råd sende sin halvårsrapport til Org.kons Elise 

 61-19 Økonomi status 
Org.kons presenterer kort de forløpige utgiften og statusen til Studentparlamentets driftregnskap. Hun 
opplyser også at hvert enkelt råd vil få tilsendt hvor mye penger de har igjen av sine 10 000 kr før 
sommeren. 

 73-19 Verdensdagen for Psykisk helse 

HV: hente inn eksterne foredragsholdere. Samarbeid fra lokale virksomheter 

IR: involvere SiØ, bruke råd og helse knappen. 
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IT: Innkludere SiØ, råd og helse. Free hugs på stand. Ta kontakt med Halden Kommune om foredrag- 
generelt foredragsholdere som 

LU: Whiteboard med lapper på en tavle. Stå på stand og dele ut vaffelhjerter. 

ØSS: Noen forteller om tema, ønsker gjerne noen for 

Få inn eksterne mener alle.  

74-19 Møtekritikk 
Bra diskusjoner 
Mye positiv. 
Vi har vært veldig raske. 
Koselig som alltid. Bra alle fikk stillingen som de ønsket. 
Effektivt møte, moro og se alle presentasjonene. 
Gøy og se årsrapporten og hva alle har gjort det siste året. 
Sarah takker for at hun ble stemt i AU. 
Preben takker parlamentet for tilliten. 
Avtroppende studentleder takker for seg og sine 10 møter – og legger til at han er ydmyk og 
takknemlig. 
Nestleder takker for seg og sier at det er fint.  
Org.kons avslutter med å si at hun kommer til å savne alle til høsten.  
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