
PROTOKOLL

 

Møtedato: 2020.01.05 Møtested: Thon hotel Halden, konferanserom  
 

Til stede med stemmerett 

Vetle Lode Studentrådsleder, avd. IT 

Mats Herdlevær Engelien Nestleder, avd. IT 

Frida Vidme Studentrådsleder, avd. LU 

Maria Lehmann Nestleder, avd. LU 

Sander Sømme Nygaard Studentrådsleder, avd. ØSS 

Frida Bjercke Bye Nestleder, avd. ØSS 

Kim Wemberg Studentrådsleder, avd. HV 

Ask Nødveit Kase Nestleder, avd. HV 

Sandra Ryen Nestleder, avd. IR 

Ida Cathrine Ask Johansen Programtillitsvalgtansvarlig, avd. IR 

Til stede uten stemmerett 

Preben Reinaas Rotlid Studentleder 

Fahad Said Nestleder  

Maria Barth Rugland Utdanningskvalitetsansvarlig 

Observatører 

Ingrid Elise Krogh Dahl   

Markus Arnø Madsen Vara, avd IT 

Linn Josefsen Programtillitsvalgtsansvarlig avd. LU 

Camilla Martinsen Informasjonsansvarlig avd. LU 

Madeleine Fallang PR- og rekrutteringsansvarlig avd. HV 

Ina Adele Fiskerstrand PR- og rekrutteringsansvarlig avd. LU 

Edvin Karlsen Informasjonsansvarlig avd. ØSS 

Milena Sandi Cruz Informasjonsansvarlig avd. HV 

Kasper Lislevand PR- og rekrutteringsansvarlig avd. ØSS 

Khayam Nami Informasjonsansvarlig avd. IT 
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Oussama Louhibi PR- og rekrutteringsansvarlig avd. IR 

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Sarah Lunner Læringsmiljøansvarlig  

 
 
 

Saksliste  

13:20 - 13:20 01-20 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a.            Godkjenning av innkalling 
b.            Godkjenning av saksliste 
c.            Godkjenning av protokoll 

13:20 - 13:25 02-20 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

13:25 - 13:25 03-20 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 

13:25 - 13:35 04-20 VEDTAK Møte- og aktivitetsplan 2020 

13:35 - 14:00 05-20 DISKUSJON Inkludering av vara 

Side 2 av 7 



PROTOKOLL

 

14:00 - 14:10 06-20 ORIENTERING Valgkomite 

14:10 - 14:40 07-20 VEDTAK Valg av ordstyrer og vara 

14:40 - 14:55 PAUSE 
 

14:55 - 15:20 08-20 DISKUSJON Fadderukene 2020 

15:20 - 15:40 09-20 DISKUSJON Promotering Studentrådene 

15:40 - 15:50 10-20 ORIENTERING Arbeidsplan 2020 presenteres 

15:50 - 16:00 11-20 ORIENTERING Studieseminar 2020 

  
Eventuelt 

16:00 - 12 -19 DISKUSJON Møtekritikk  

  

01-20 Innkalling, Saksliste og Protokoll 

Kun godkjenning av saksliste og oppmelding til eventuelt stemmes over - vedtas 

02-20 Valg av møteleder og ordstyrer 

Aus forslag til vedtak stemmes over og vedtas 

03-20 Orienteringer 

Studentleder sier kort hvordan dette skal forløpe seg på møte i februar. 

04-20 Møte- og aktivitetsplan 2020 

Innspill om at det bør komme i samarbeidsavtalen – i forhold til studieseminaret at faller nasjonaldager 
O.l. på dag for seminar kan dag med rette flyttes til neste torsdag. 
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Innspill om at felles rådsmøter for studiestedene også kommer med på neste utarbeidet plan. 

AUs forslag til vedtak stemmes over og vedtas. 

05-20 Inkludering av vara 

Invitere varaer til rådsmøter med talerett på alle møter, men ikke ha stemmerett. Inkludere de i stand 
aktivitet og andre sosiale arrangementer i rådet. 

Synliggjøre arbeidet som gjøres for varaene, de mulighet til å bidra. 

Forslag ved underskrift av taushetserklæring at de kan få delta i chat o.l som rådet har. 

Det etterlyser at det skal foreligge retningslinjer for varaer da de skal kunne steppe inn for faste 
rådsmedlemmer hvis det er behov. 

La varaene få «henge på» da de til neste år kan være de som er i råd. 

Varaene må få vite hva de ulike rollene i rådet går ut på. 

Innspill om å inkludere første og andre varaene i avspark. Innspill om å kanskje bare invitere de den ene 
dagen. 

Studentleder kommer med innspill om å ta det som sak på neste parlamentsmøte, det er det stemning for. 

06-20 Valgkomite 

Utdanningskvalitetsansvarlig orienterer om muligheten til å stille, og at ønske er å innstille representanter 
på møte i februar. Varaer oppmuntres til å stille og det legges til at også at studenter utenfor parlamentet 
kan stille til denne komiteen. 

07-20 Valg av ordstyrer og vara 

Studentleder presenterer saken, to kandidater har stilt. 
Hver av kandidatene blir en og en først hentet inn for å presentere seg selv. 
Parlamentet for videre utdelt arbeidsutvalgets innstilling- videre hentes kandidatene inn en og en for å 
svare på spørsmål. Videre diskuteres det. 

Med arbeidsutvalgets forslag til vedtak liggende til grunn går parlamentet til stemming. 

Ingrid Elise Krogh Dahl vedtas som fast ordstyrer studieåret 2020 

Camilla Martinsen vedtas som vara ordstyrer studieåret 2020 
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08-20 Fadderukene 2020 

Nestleder starter med å ville lukke møte slik at kun ledere og nestledere er i rommet. 
Del av sak som var lukket protokollføres ikke. 
Møte åpnes igjen og nestleder presenterer forslag til plakat for rekruttering. 
Innspill til Klassevandring- notere ned kontaktinformasjon slik at de kan få sms med tilsendt skjema for å 
stille. 

Mulighet for å sende ut informasjons sms med link til å stille til alle høgskolens studenter – Nestleder skal 
undersøke. 

Ønske om video for promotering av rekruttering til fadderstyret. 

Klassevandring utfordring for LU, MAGLU går ut i praksis. 

Nestleder skal ta kontakt med dekan for å få ut informasjon på Canvas. 

09-20 Promotering av studentrådene 

Studentleder orienterer om praksisen som har vært med kakedager i semesteret i høst. 

Innspill om mer «frihet» rundt kakedagene i Fredrikstad- innspill om å ha kakedagen i begynnelsen av 
semestret i Fredrikstad i kantinen, for så å flytte det til kontoret. 

Innspill om endringsforslag til vedtas, studentrådene bestemmer når det passer dem å ha kakedagen med 
planlegging. 
Innspill om endring av klokkeslett til 11:00 til 13:00 i Halden. 

Tematisk innspill, ikke være kake hver gang men tema på de f.eks nissegrøt. 

Studentleder presenterer viktigheten av planleggingen og at det må være forutsigbarhet for studentene. 

Det kommer ønske om å ha en 6 mnd fast plan, forutsigbarhet er viktig for alle, også for arbeidsutvalget 
og Org.kons. 

Innspill om at det samtidig som det holdes kakedag på kontoret i Halden kan skje noe pararellt  i Vrimle, 
for så å sende de videre til kontoret for å få kake.  

Etter diskusjon blir det enighet om at vedtaket i saken skal endres til to vedtak som skal stemmes over 

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak er at Studentparlamentet arrangerer kakedag i Halden siste mandag i 
måneden i Halden fra 11-13 - vedtas 
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Rådene i Fredrikstad vedtar å ha kakedager i hver måned. I  januar holdes den siste onsdag, HV og IR 
avtaler videre datoer for kakedager -vedtas 

10-20 Arbeidsplan 2020 presenteres 

Studentleder orienterer om saken, og informerer om at alle forslag til endring må sendes inn ved bruk av 
endrings mal til studentleder innen 2 februar. 

11-20 Studieseminar 2020 

Nestleder orienterer om seminaret. 
Siden studieseminaret faller på samenes nasjonaldag så kommer det innspill om å markere det. 

Studentleder minner alle i parlamentet om at det er obligatorisk deltagelse på seminaret for medlemmer av 
parlamentet og studentråd. 

Eventuelt 

Bedre kommunikasjon ved HØ – Kasper fra ØSS presenterer en sak om ønske om å lage en studentavis 
for Studentene ved Høgskolen i Østfold. 

Kasper presenterer og sier at det som må kartlegges først er hvor mange i parlamentet som er interessert i 
å holde på dette. 

Spørsmål rundt hvem som skal holde i dette fra år til år, mye utskiftninger. 

Høgskolen trenger at ting dokumenteres, skrives om det som kommer frem på møter osv. på møter det vil 
studentene se og det vil engasjere studentmassen. 

Innspill om at den må hete Broa, ikke Broen. 

Innspill om at begge studentsamfunnene skal  involveres- siden dette er en avis som skal gjelde for begge 
campus. 

Kommer innspill om at det også burde være en papir avis. 

Studentleder sier at de som er interessert i å bidra må ta kontakt med Kasper. 

En eventuelt sak kan ikke vedtas så det blir en egen vedtakssak på parlamentsmøte i februar for å se om 
dette er noe Studentparlamentet skal jobbe videre med.  

 12-19 Møtekritikk 

Side 6 av 7 



PROTOKOLL

 

Må være tydeligere på tegn. 
Snakke tydeligere- og høyere. 

Gode innspill, mye diskusjoner. 
Studentleder er utrolig imponert. Studentleder minner om at man representerer avdelingen sin når man 
snakker på vegne av sitt verv. 
Ingen har virket redd for å si sine meninger. 
Bra førsteinntrykk, nøkternt parlament. 
Arbeidsutvalget får skryt for at de har svart bra på spørsmål. 
Presentasjon av Eventuelt saken får mye skryt. 
Alle har vært tålmodige uavhengig av erfaring. 
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