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Møtedato: 13.02.2020  Møtested: Studiested Fredrikstad, rom S-501 

 

Til stede med stemmerett 

Vetle Mæland Lode Studentrådsleder, avd. IT 

Mats Herdlevær Engelien Nestleder, avd. IT 

Frida Vidme Studentrådsleder, avd. LU 

Maria Lehman Nestleder, avd. LU 

Sander Nygaard Studentrådsleder, avd. ØSS 

Kawser Mudey Programtillitsvalgtsansvarlig, avd. ØSS 

Kim Wemberg Studentrådsleder, avd. HV 

Milena Sandi Cruz Programtillitsvalgtsansvarlig, avd. HV 

Synne Sneltorp Studentrådsleder, avd. IR 

Sandra Ryen Nestleder, avd. IR 

Til stede uten stemmerett 

Preben Reinaas Rotlid Studentleder 

Fahad Said  Nestleder 

Sarah Lunner Læringsmiljøansvarlig  

Maria Rugland  Utdanningskvalitetsansvarlig  

Observatører 

Carl Morten Gjeldnes  Høgskoledirektør 

Tommy Payne Læringsmiljøkonsulent 

Joachim Kulen Styreleder, Studentsamskipnaden 

Josefine Karen Fredriksen  Informasjonsansvarlig, avd. IR 

Kasper Lislevand PR- og rekrutteringsansvarlig, avd. ØSS 

Tonje Brun  Ansatt HiØ 

Ida Cathrine Ask Johansen  Programtillitsvalgtsansvarlig, avd. IR 

Rolf-Eirik Bexrud Ansatt HiØ, Byggtekniskdrift  

Marte Emilie Skjennem  

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Ingrid Elise Krogh Dahl  
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Saksliste 
 

 

15:15 - 15:20 13-20 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 

a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av saksliste 
c. Godkjenning av protokoll 

15:20 - 15:25 14-20 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

15:25 - 15:45 15-20 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 

15:45 - 16:00 16-20 DISKUSJON Kildesortering - Det grønne skifte 

16:00 - 16:20 17-20 ORIENTERING SAIH 

16:20 - 16:35 18-20 DISKUSJON Inkluderende fadderuke 

16:35 - 17:25 19-20 VEDTAK Revidering fadderstyrets funksjonsbeskrivelse 

17:25 - 17:40 PAUSE 
 

17:40 - 18:10 20-20 DISKUSJON Bærekraft i akademia 

18:10 - 18:20 21-20 ORIENTERING NOKUT Studentuttalelse 

18:20 - 18:35 22-20 ORIENTERING Høringssvar - Handlingsplan Universell Utforming 

18:35 - 18:45 PAUSE 
 

18:45 - 18:55 23-20 ORIENTERING Høringssvar - NSO Rapport om Styring og Medvirkning 

18:55 - 19:15 24-20 DISKUSJON Student engasjement 

19:15 - 19:30 25-20 DISKUSJON Studentkalender 
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19:30 - 19:40 26-20 VEDTAK Studentavis 

19:40 - 19:50 27-20 DISKUSJON Si ifra - knappen 

19:50 - 20:05 28-20 DISKUSJON Profilering/innkjøp  

20:05 - 20:20 PAUSE 
 

20:20 - 20:35 29-20 VEDTAK Valg av valgkomite 

20:35 - 21:05 30-20 VEDTAK Arbeidsplan 2020 

21:05 - 21:20 31-20 DISKUSJON Evaluering av studieseminar 

21:20 - 21:35 32-20 VEDTAK Fagskolens tilknytning til studentsamskipnaden 

21:35 -  33-20 DISKUSJON Møtekritikk  

 

13-20 Godkjenninger 

Godkjenning av innkalling 

Vedtas 

 

Godkjenning av saksliste + endringer 

Sak 32-20 flytte saken frem til etter 17-20 

Sak 26-20 – Det er ikke vedtak 

Eventuelt sak fra HV 

 

Sak 24-20 – utgår 

Sakslisten vedtas med endringer.  

 

Protokoll fra møte i januar stemmes over 

LU påpekte at protokoll fra møte i januar hadde vesentlig mangler, språkfeil og upresise 

setninger, som gjør det vanskelig å vite hva som menes. Om dette ikke bedres til neste gang, 

ønsker ikke LU å godkjenne protokollen. 

Protokollen vedtas.  

 

14-20 Valg av møteleder og utstyrer 

Arbeidsforslag til vedtak stemmes over og vedtas.  

 

15-20 Orientering 

 

Studentleder:  

Siden sakslisten ble sendt ut har studentleder deltatt på følgende:  
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Gjennomført studieseminar, sendt ut evaluering.  

Deltatt på opplæring av fadderstyret. 

Vært på frokostmøte med rektorat og ordførerens frokostmøte i Halden.  

Deltatt på UKU møte for Maria Rugland i AU, tema på møte var emne evaluering og 

studiebarometeret.  

 

Nestleder:  

Siden sakslisten ble sendt ut har nestleder deltatt på følgende:  

Fra mandag 10 februar ble fadderstyrt fulltallig 

Deltatt på Frokost møte med rektoratet. 

Gjennomført opplæring av fadderstyret og har holdt deres første møte.  

 

UKUansvarlig:  

Ikke annet å legge til i orientering.  

 

Læringsmiljøansvarlig:  

Siden sakslisten ble sendt ut har følgende skjedd: 

Hatt dialog med Halden kommune om parkeringsutfordringer på studiested Halden.  

Deltatt på Frokost møte med rektoratet i Halden. 

Deltatt på HV sitt rådsmøte.  

 

Org.kons:  

Har ikke annet å legge til i orientering.   

 

LU:  

Deltatt på Kakedag. 

Deltatt på Frokost møte med rektoratet i Halden.  

Hatt kontortid 

Nestleder har hatt møte ang lesesalplasser med prorektor Jon Ese og Studentleder 

Deltatt på PR-møte. 

Stand for avdeling LU i Trondheim. 

Vært med på revidering av fadderkontrakten. 

Stand styrer, råd og utvalg.  

Deltatt på studieseminar 

Møte om utveksling på master 

Arrangert tillitsvalgtsmøte 

Stand i forbindelse med studieseminaret.  

Deler av råd har deltatt på opplæring av nytt fadderstyret. 

Rådet har deltatt på to work-shops i regi av AU.  

Holdt rådsmøte.  
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ØSS: 

Deltatt på Kakedag 

Deltatt på workshop  

Rådsmedlem har deltatt på møte om høring til  NSO.  

Samarbeidet tett med avdelingen om Karrieredag 

Jobber med få fylt opp med varaer.  

Hatt rådsmøte.  

 

HV:  

Nestleder i permisjon.  

Mistet et medlem  

Hatt rådsmøte.  

Rekonstituert seg, og har pr i dag tre i rådet.  

Skal hjelpe avdelingsstyret med klarere retningslinjer i forhold til Grønt skifte.  

Frokostmøte med dekan, der det var diskusjon om hva man kan gjøre for å hjelpe hverandre 

fremover og diskusjon om studiebarometeret.  

 

IR:  

Hatt tillitsvalgtsmøte og to rådsmøter. Jobber med å sette ned et budsjett for rådet. Mye aktivitet 

på sosiale medier. Jobbet opp mot programutvalget  

Hatt møte med avdelingsledelsen- der medvirkning og samhandling ble vektlagt, saker skal 

fremover ikke gå i glemmeboken hos noen. .  

Hatt møte med FSS. 

Separat med ledelsen om karrieredagen.  

Hadde første kontordag på mandag.  

Har fått inn en ny vara.  

 

IT:  

Deltatt på Frokost møte med rektoratet i Halden.  

Deltok på Studieseminaret, og gjorde oppgavene rådet hadde fått utdelt.   

Møte med administrasjonen om karrieredag 

Deltatt på generalforsamling NITO 

Medlemmer fra rådet deltok på møte med Enigma.  

Leder var med på et frokostseminar sammen med studentleder hos ordfører i januar.  

 

Fadderleder:  

Nestleder fra AU orienterer på vegne av fadderstyret.  

Hatt første møte i fadderstyret.  
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Rolleavklaringer.  

Vurderer nå å se på et alternativ til Liseberg.  

Spons er de i gang med å hente inn.  

Skal begynne med å rekruttere faddere i neste uke.   

 

Studentsamskipnaden:  

Deltatt på studieseminaret.  

Møte om fagskolens tilknytning til HiØ  

Jobbet mye med å forberede til styreseminar i neste uke.  

 

Høgskolestyret representant:  

Ønsker innspill på epost som sendes ut til råd i forkant av høgskolestyre møter om saker som er 

aktuell for den enkelte avdeling å ha noen innspill til.   

Faglig omorganisering er fokus, med nedsetting av en arbeidsgruppe og tidsplan.  

Forslag til ny UH lov er lagt frem i dag. Styret skal blant annet ta stilling til om man skal 

fortsette med praksis om valgt rektor ved HiØ.  

Styret har fått en presentasjon av studentombudet, der utfordringer knyttet til gratis prinsippet på 

lærerutdanningen ble trukket frem.  

 

Studentsamfunn:  

FSS Eivind: 

Kranen går veldig bra.  

Valentines og Quiz 

Ukæ faglig og sosialt, 14 april til lørdag 18 april, leder presenterer program.  

 

HSS (ikke tilstede – skriftlig)  

Endret sin egen arrangement plan. HSS har lagt inn to ekstra quizer. 80 talls loveparty ble 

kansellert, pga. dårlig salg. 

11 mars kl. 16:00 er det årsmøte i HSS.    

Dato for X-russ er 17 april.  

 

Læringsmiljøkonsulenten:  

Deltatt i møte med Kranen og FSS. Ukæ blir spennende.  

Deltatt i intervju av nytt fadderstyret.  

Jobbet med å sammenstille en analyse av studiebarometeret i UKU i dag.  

Jobber med å ferdigstille årsrapporten til LMU, den vil være ferdig i mars eller april.  

Jobber med et bachelor prosjekt «Aktiv student» , mulighet for å koble seg på det frivillige i 

vertskommunene.  
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Ledelsen:  

Høgskoledirektør:  

Trekker kort frem administrativ omorganisering som var på plass 1 januar og resultater 

studiebarometret.  

Informerer om at Campus plan er man i gang med å se på da kontrakt med utleiere på begge 

studiesteder skal fornyes.  

HiØ har inngått avtale med firma Moveabout, og starter med El bil løsning 3 på hvert studiested, 

som skal brukes mellom campus. Høy egenandel for studenter slik det er i dag, man ser på å 

gjøre den mer gunstig. Satser på å få i gang prosjektet i løpet av våren.  

Ingen navnendring på høgskolen, i forbindelse med nytt fylkesnavn styret avventer.  

I gang med gjennomgang av samarbeidsavtalen med Studentleder og studentparlamentet, videre 

samtale om det i uke 9.  

Nevner kort samarbeidet med Fagskolen, ny avtale skal landes.  

 

16-20 Kildesortering – det grønne skifte 

Tonje Brun og Rolf- Eirik orienterer – se Power Point presentasjon.   

 

Fredrikstad sorterings grad 2018: 38% 

Fredrikstad sorterings grad 2019: 37% 

Halden sorterings grad 2018: 47% 

Halden sorterings grad 2019: 61.30%  

 

Innspill om mer dunker på IT. 

Ser på muligheten for å presse plast selv 

Forslag til egen smelting av plast 

Mye utskrift av lovverk til eksamen på LU.  

Mye utskrifter til eksamen der det er tiltatt med alle hjelpemidler.  

 

17-20 SAIH 

Marte Mørk nestleder fra SAIH orienterer – se Power Point.  

 

SAIH: Jobber med lik rett for utdanning og akademisk frihet for alle studenter og akademikere.  

Studenter ved HiØ støtter opp ved og å betale den frivillige tieren gjennom semesteravgift.  

Kommer innspill om at dette kanskje kunne vært med på studieseminar og mer om i sosiale 

medier. Innspill om å ha en kort orientering om SAIH og deres viktige arbeid begynnelsen av 

fadderukene.  

 

32-20 Fagskolens tilknytning til Studentsamskipnaden 

Studentleder orienterer om saken.  
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Nytt forslag til vedtak 

«Studentparlamentet i Østfold anbefaler at Fagskolen i Østfold (FiØ) tilknyttes 

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) med følgende forutsetninger: 

• «Styret i SiØ sin sammensetning opprettholdes med 7 medlemmer, med 4 valgte 

studentrepresentanter (fra Høgskolen i Østfold (HiØ)), 2 oppnevnt av utdanningsinstitusjon (fra 

HiØ) og 1 ansattvalgt (fra SiØ). Styrets leder og nestleder velges av styret. De organene som 

velger/oppnevner medlemmer til styret, velger/oppnevner like mange varaer etter 

rekkeprinsippet. Dvs 1.vara, 2.vara, 3.vara, osv.» 

• «I saker av særskilt betydning for studentene ved FiØ kan representant for studentrådet 

innkalles i styremøte i SiØ med tale- og forslagsrett.» 

• «Høgskolen i Østfold representerer FiØ i SiØs styre.» 

Det stemmes og vedtas.  

 

18- 20 Inkluderende fadderuke 

Josefine Karen Fredriksen Informasjonsansvarlig fra IR orienterer om saken – ønske om å 

inkludere også de «eldre» nye studentene i fadderarrangement.   

Innspill til påmelding til fadderukene, mulighet for å «huke» av på hva man vil delta på - slik at 

fadderen vet hva studentene i hver faddergruppe ønsker, i forhold til om man kan delta på ting på 

ettermiddag eller kveld. Det nevnes at det nok i større grad handler om hvilken livsfase folk er i 

fremfor alder.  

Innspill om å ha flere aktiviteter som er «åpne» for alle - trekker frem minglekveld.  

Nestleder i AU nevner at fadderstyret ser på muligheten for å flytte en del arrangementer 

tidligere på dagen, slik at studenter i forskjellige livsfaser kan delta.  

Mulighet for å kanskje åpne opp for at man kan melde seg på arrangementer før selve 

fadderukene så kan man kanskje fordele faddergrupper etter det.  

 

Nestleder fra AU minner om at det er viktigheten av å ha nok faddere.  

Problemstillingen rundt studieseminar, mulighet for å kanskje flytte det til mandagen før 

studiestart. 

Kommer innspill om at man kan være fadder på skift, noen på dagtid noen på kveldstid.  

Nestleder fra AU tar med seg innspillene.  

 

19-20 Revidering fadderstyrets funksjonsbeskrivelse  

Nestleder til AU presenterer saken. 

Alle forslag til endring, gås gjennom og diskuteres.  

De vedtas med de endringer som kommer frem under møte.  

Nestleder legger alle vedtatte endringer inn i funksjonsbeskrivelsene.  
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20-20 Bærkraft i Akademia 

Studentleder presenterer saken og ber om forlag/innspill.  

Utvide kildesorteringen til å være utenfor skolen også - ser det på hele campus. Samkjøring 

viktig. Ta toget. Flere alternativer opp fra togstasjon i Halden - utfordrende avstand.   

Matsvinn på skolen, hva skjer med matsvinnet til SiØ - restemiddag dag i SiØ på fredager? Mye 

papirbruk under eksamen.  

Bytte ut lysrør med lavere watt - 5 eller 10 wattspærer. Stor reduksjon i strømbruk. Kan slå av 

skjermer etter 15:00. 

Noen avdelinger kan miste lys på sommeren, og heller ha mer av det naturlige lyset.  

Grønne skifte.  

Samkjøring så langt det lar seg gjøre, legge det også over på de ansatte. Bli flinkere til å 

informere om hva som ligger digitalt av materiell og bøker. Bytte ut alle plakater og flyers med 

en skjerm. Klimastreiken, hvordan stiller studentparlamentet seg til det, blir nevnt.  

Sette del mål til avdelingen om hvor mye materiell som skal være digitalt. SiØ restemiddag. Alle 

kommer til å være på skolen for en billigmiddag.  

 

Selge gamle bøker tilbake til SiØ så kan de selges videre som brukte igjen. Delaktig foredrag på 

en torsdag om bærekraft.  

Mulighet til å få til en prosjektor med lerret til begge campus, til markedsføring, dette gjør at det 

blir behov for å henge opp mindre plakater.   

Burde hatt lyssensor i alle klasserom.   

Kollektiv transporten i og mellom Fredrikstad, Sarpsborg og Halden for dårlig. Ikke buss i 

helgene og ikke nattbuss.  

Studentleder informerer om at han, studentleder ved NMBU, USN og OsloMet samarbeider om 

et leserbrev til Viken fylkeskommune for å få gjort noe med kollektivtransport.  

Problem med inne temperatur på Smia. Opplever at det kan være konservative tanker om det å få 

alt digitalt særlig utfordrende innenfor en del retninger.   

Innspill om å kjøpe kaffe hos SiØ i medbrakt kopp.  

Innspill om å arrangere en konkurranse for studentene, engasjere de med å finne en løsning på et 

konkret problem. 

Innspill om at Parlamentet må sette seg korttidsmål og langtidsmål for hva man ønsker å oppnå.   

Studentleder foreslår at man kan ha en workshop der dette kan jobbes mere med også i tråd med 

FNs bærekraftsmål. 

Solcelle panel på taket på sommeren, bruke energien til skolen. 

Kjøring i praksis, sette opp grupper for praksis litt etter hvor de bor så man kan legge opp til 

samkjøring. Hensyn til kollektivtransport når man skal i praksis.  

Studentleder skal arrangere en workshop, og det kommer en poll på Facebook for datoer.  
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21-20 NOKUT Studentuttalelse. 

Studentleder og Utdanningskvalitetsansvarlig presenterer studentparlaments uttalelse til NOKUT 

i forbindelse med tilsyn i april. Åpner opp for spørsmål fra parlamentet, og forteller om 

prosessen rundt tilsynet. Utdanningskvalitetsansvarlig kommer til å orientere kort på alle 

parlamentsmøter fremover om hvor langt man har kommet i prosessen.  

 

22-20 Høringssvar – Handlingsplan Universell utforming 

Læringsmiljøansvarlig presenterer deler av høringssvaret som har blitt utarbeidet og som nå er 

sendt inn til Læringsmiljøutvalget fra Studentparlamentet.  

 

23- Høringssvar – NSO rapport om styring og medvirkning 

Studentleder presenterer Studentparlamentet i Østfold sitt høringssvar.  

 

25-20 Studentkalender 

Josefine Karen Fredriksen, informasjonsansvarlig fra IR presenterer saken.  

Jobbe med å forbedre kalenderen/timeplanen til høgskolen i Østfold, gjøre arrangement og alt 

annet tydeligere også at det kan komme frem ting som skjer etter forelesninger. Kommer innspill 

om at dette bør komme med i studentavisen. En helhetlig oversikt som viser alt av arrangement 

og forelesning.  

 

Innspill om at det burde være mulighet for en timeplan app, som viser alt som skjer ved 

Høgskolen i Østfold også på ettermiddagen og kveldstid.  

IT vil jobbe for å få på plass en resolusjon som omhandler en felles studentkalender.  

 

Innspill om at begge studentforeninger må ha en egen nettside det kan lenkes til og at man ikke 

bare videresendes rett til Facebook.  

Studentleder oppsummerer til slutt. Studentleder tar kontakt med Pål Flodin som er Nettredaktør 

HiØ for å finne ut hva aktiviteten er på nettsiden, samt ta kontakt med studentsamfunnene. 

Nestleder skal høre hva slags praksis andre institusjoner har i forhold til dette.  

 

26-20 Studentavis 

Kasper fra ØSS presenterer hva som har skjedd med avisen siden avspark og hva som er  status 

nå.  

 

27-20 Si ifra –knappen 

Synne Sneltorp, studentrådsleder fra IR presenterer bakgrunn for saken.  

Studentleder har vært i møte prorektor Anette og informasjonssjef Tore-Petter Engen. Som et 

resultat av møte har «knappen» nå blitt flyttet opp på «livet rundt studiene» nettsiden, og de har 

fått «tell us» som er en midlertidig løsning som er på engelsk og som viderefører studentene rett 

til studentombudet.  
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Studentleder har etterlyst en tidslinje for det videre arbeidet med si fra, men det har han ikke fått.  

Innspill om å ha tilgang til «Si fra» knappen i Canvas.  

Ha med en fast «bolk» om «si fra» knappen å klassevandring, og bruke 

programtillitsvalgtsmøtene til å spre informasjonen om dette der. Bruke kakedagene til å spre 

informasjonen om det.   

Studentleder informerer om at vi får levert studentposer 11. mars som kan brukes til å informere 

om «Si-fra knappen».  

 

28-20 Profilering/innkjøp 

Studentleder presenterer kort saken, så får svar fra hvert råd:  

- Reflekser  

- PINS 

- Handlenett.  

- Gjenbrukbare vannflasker 

- Kjøpe penner med refill muligheter.  

- Notatblokker.  

- Termoflasker – at de kan gå i oppvaskmaskinen.  

- Is skrape  

- Klistremerker som er gjennomsiktig, med Facebook og instagram på.  

- Stressball  

- Klistrerefelks.  

- Kaffekopper med parlamentslogo- men må være mulighet til å  

- Tannkost 

- kortholdere – gjenbruk.  

- Handlenett av gjenbruk materialet.  

- Isskrape og paraply.  

- Linjalene som var bestilt inn tidligere populære.  

 

29-20 Valg av Valgkomité 

4 kandidater har stilt til valgkomiteen.  

En og en kandidat kommer inn og presenterer seg.  

Parlamentet diskuterer, og stemmer.  

Etter rangeringsvalg blir følgende stemt inn i komiteen i følgende rekkefølge:  

Preben Reinaas Rotlid 

Kawser Mudey  

Mats Engélien 

Linn Josefsen 

 

Org. kons tar kontakt med de som er valgt inn.  

Studentleder kontakter valgkomiteen for videre organisering. 
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30- 20 Arbeidsplan 2020 

Studentleder presenter sak. 

Alle innsendte forslag til endring gås gjennom og diskuteres. 

Hver endring stemmes over etter gjennomgang og diskusjon av det. Alle forslag til endring med 

unntak to ble vedtatt.  

Arbeidsplan vedtas med de endringer som kommer frem under møte. Studentleder legger alle 

vedtatte endringer i arbeidsplanen 2020. Arbeidsplanen vedtas enstemmig.  

 

Studentleder foreslår en workshop der det skal jobbes med å se på hvordan man skal jobbe med å 

få gjennomført alt som er vedtatt i arbeidsplan for 2020.   

 

31-20 Evaluering av studieseminar 

Studentleder presenterer kort saken, så får svar råd for råd 

 

LU: bedre promotering av studieseminaret. Forelesere vet ikke hva dagen er. Synes flere av 

foredragene bommet på tema, fått tilbakemeldinger om at de som deltok ikke fikk det de 

forventet.  

SiØ burde kanskje snakket mer om psykisk helse og ikke om hvordan få refundert penger.  

Fredrikstad hadde ønsket skilting av toaletter.  

Ordføreren på en fat boy.  

 

ØSS: Ingen punkter.  

 

HV: Handlet for lite om fysisk og psykisk helse. FSS og HSS litt lite forberedt. Sofapraten litt 

lite temperament, litt lite kritiske spørsmål- det ble veldig overordnet. Enkelte hadde problemer 

med å få frem spørsmålene til salen. Kunne kanskje hatt en mikrofon i salen. Ikke nok 

markedsføring- legge det inn i alle timeplaner. Alle studieledere OSV må være klar over dagen. 

Innspill om å korte ned dagen.  

 

IR: Ikke begynne med verving først, holde seg innenfor tema- ble borte i rekruttering. 

Spørsmålene studentene kom med skulle blitt besvart, mer tid på sofapraten. Toalettmerking. 

Færre av dem som tok bussen til Halden tok bussen hjem. Dumt å måtte pendle til seminaret.  

 

IT: Dagen burde vært kortet ned noe. Markedsføringen burde vært pushet og den burde blitt mer 

intens rett før. Sende ut påminnelse om studieseminaret. 

Studentleder oppsummerer kort på slutten og sier at det skal lages en evalueringsrapport som 

baserer seg på innsendte svar til evaluering og innspill som er kommet inn under møte.   
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Eventuelt:  

Sak fra HV: kommer vedtak om at det er ønske om å sette ned en gruppe ved hvert studiested 

som skal hente inn alt som skjer i Halden og i Fredrikstad og få laget en samlet oversikt.   

 

33-20 Møtekritikk.  

Bra møte, litt langt, men gode diskusjoner.  

Fin møtekultur, mange gode synspunkter. Må være tydeligere rundt avstemning. 

Bra diskusjoner, men en del gjentagelser av det som blir sagt.  

Innspill om at saker som går utenfor tema burde bli egen sak.  

Vil bli en workshop basert på en høring som studentparlamentet nå har fått tilsendt.  

Veldig fint at mange har sendt inn saker til dagens møte.    
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