
      PROTOKOLL 

1 
 

 

Møtedato: 09.01.2022 Møtested: Aud Max, Campus Halden 
 

 
Til stede med stemmerett 

 

Ruben Tuft Studentrådsleder, Studentråd IIØ 

Magnus Alexsander Heier Nestleder, Studentråd IIØ 

Raja Abbas Munir Programtillitsvalgtansvarlig, Studentråd LUSP 

Marie Alvilde Skjennum Johnsen Studentrådsleder, Studentråd LUSP 

Marita Stivang Nestleder, Studentråd LUSP 

Amelia Madeleine Høitomt-Ofteb Rasmussen  Programtillitsvalgtansvarlig, Studentråd LUSP 

Robyn Nathalie Moen Studentrådsleder Studentråd HVO  

Tara Kamil  Nestleder, Studentråd HVO 

Ann Sofie Lindberg Johannessen  Programtillitsvalgtansvarlig, Studentråd HVO 

Til stede uten stemmerett 

Sarah Naomi Lunner Studentleder 

Kristin Annabella Kristiansen Nestleder i Arbeidsutvalget 

Mats Louis Christensen Rekrutteringsansvarlig  

Observatører:  

Lars Solberg  Informasjonsansvarlig, Studentråd LUSP 

Inger-Synnøve Johansen Informasjonsansvarlig, Studentråd LUSP 

Rakel Edda Sigridardottir Programtillitsvalgtansvarlig, Studentråd LUSP 

Tuva Eide PR -og rekrutteringsansvarlig, Studentråd LUSP  

Helene Myran Klokk (deltok digitalt) Læringsmiljøansvarlig. Studentråd LUSP 

Ole Marcus Løve Hansen Informasjonsansvarlig, Studentråd IIØ 

Christina Spydslaug Informasjonsansvarlig, Studentråd IIØ 

Liena Lesnice PR- og rekrutteringsansvarlig, Studentråd IIØ 

Islam Tariq Læringsmiljøansvarlig, Studentråd IIØ 

Kinga Gajewska Informasjonsansvarlig, Studentråd IIØ 

Misty Viveke Haug Informasjonsansvarlig, Studentråd HVO 

Ilija Djurninac  Læringsmiljøansvarlig, Studentråd HVO 

Sekretariat 
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Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Christine Ruud Velferd- og Læringsmiljøansvarlig 
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Saksliste    

    

15:30-15:35    1-22 VEDTAK    INNKALLING, SAKSLISTE OG 
PROTOKOLL    

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

15:35 – 15:40  2-22 VEDTAK    VALG AV MØTELEDER  OG ORDSTYRER  
15:40-15:45  3-22 ORIENTERING   

(Dersom du ikke kan møte 
sendes orienteringen 
til studentparlament@hiof.no)   

ORIENTERINGER:    
       A) Studentleder orienterer    

B) Arbeidsutvalget orienterer    
C) Studentrådene orienterer   
D) Organisasjonskonsulenten orienterer    

       E)  Fadderstyret orienterer   
F) Studentsamskipnaden orienterer   
G) Høgskolestyrerepresentantene orienterer    
H) Studentsamfunnene orienterer    
I) Broen studentavis orienterer   

       J) Læringsmiljøkonsulent orienterer   
       K) Ledelsen orienterer   
  

16:45-16:  4-22 VEDTAK   Møteplan 2022  
16:30-16:40  5-22 DISKUSJON  Hjertesaker studentråd  
  6-22 DISKUSJON  Opplæring Fadderstyret  
16:50-17:10  7-22 VEDTAK  Prøvevotering  
17:10-17:25  8-22 ORIENTERING  Evaluering av Avsparket  

    EVENTUELT  
  9-22 DISKUSJON  Møteevaluering  
 

  

mailto:studentparlament@hiof.no
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Sak 1-22 Godkjenning av Innkalling, saksliste og protokoll   

A) Innkalling stemmes over og godkjennes, dette selv om innkallingen ble sendt 

dagen før.  

 

B) Saksliste: Arbeidsutvalget foreslår å stryke sak 5-22, ingen saker meldes til 

eventuelt.  

Saksliste og tidsplan vedtas med sak 5-22 strøket.  

C) Protokoll: sak stemmes over 20 januar 2022.  

Sak 2-22 Valg av møteleder og ordstyrer  

Arbeidsutvalgets forslag til møteleder og ordstyrer stemmes over og vedtas.  

Møteleder: Sarah Naomi Lunner og ordstyrer: Christine Ruud.  

Sak 3-22 Orienteringer  

Orienteringer hoppes over.   

Sak 4-22 Møte – og aktivitetsplanen 2022 

Saksbehandler introduserer saken og forklager bakgrunnen for Arbeidsutvalgets 

forslag.  

Forklarer også bakgrunn for at møte er lagt til en onsdag 20 april og ikke torsdag 21 

april.  

9 av 9 kan stemme i saken.  

9 stemmer for å vedta arbeidsutvalgets for slag til vedtak A.  

Studentparlamentet vedtar Møte- og aktivitetsplanen for våren 2022 som den er uten 

endringer.   

Møtene for våren blir følgende datoer:  

20 januar (Halden/digitalt) 

24 februar (Fredrikstad/digitalt) 

24 mars (Halden/digitalt) 

20 april (Fredrikstad/digitalt) 

19 mai (Halden/digitalt) 

10 juni (Fredrikstad/digitalt)  

 

Sak 5-22 Hjertesaker studentråd 

Sak er strøket  
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Sak 6-22 Prøvevotering 

Studentleder innleder saken kort og åpner for diskusjon 

LUSP: 

 

Positive: 

Vil resultere i større kontroll på økonomi 

Større faglig samarbeid.  

Aldri en konflikt på hvor arrangementer skal foregå lenger.   

Vil jo føre til et studentparlament på hvert campus – får mindre å si nasjonalt? 

Mer konkurranse mellom de to høgskolene 

Negative: 

Mister muligheten for samarbeid 

Mulig at det gjør studietilbudene mindre attraktive, når studentmiljøet blir mindre 

Dårligere læringsmiljø 

blir færre studenter å representere studentpolitisk og får mindre påvirkningskraft.  

 

HVO: 

 

Positivt: 

Mere fokuserte midler til hvert campus 

Smittevern, gjør at ikke begge blir rammet, når det er forskjellige tiltak i kommunen.  

Bedre skille mellom studiestedene 

Kan få mer tilpasset de ulike studietilbudene.  

Negativ: 

Studentmassen blir mindre, det vil kunne resultere i mindre økonomi 

Mer rivalisering mellom campus   

IIØ: rakk ikke gå gjennom hele sakslisten, pga. konstitueringen sin.  

IIØ: 

Rådet må bli splittet i to hvis Høgskolens oppløses til to individuelle høgskoler.  

9 kan stemme.  

8 av 9 stemmer for forslag til vedtak B.  

Ingen endringer vil skje.   

Sak 7-22 Opplæring av Fadderstyret  

Saksbehandler presenterer saken og hva som er bestemt til opplæringen så langt.  
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Innspill fra HVO om at førstehjelp burde være en del av opplæringen.  

HVO: Informasjon om tillitsvalgte og hvordan det fungerer burde også vurderes med.  

IIØ: bør dette også være et tilbud til utvekslingsstudentene? 

Studentleder sier at de har en egen buddyordning. 

IIØ følger opp med å spørre om dette gjelder for internasjonale studenter (de som går 

master).  

Org.kons kommer med saksopplysning om at det skal i utgangspunktet være et tilbud 

for denne gruppen også, men at det har falt bort, oppfordrer rådet til å jobbe med det, 

hvis de ser behov for dette og følge opp med Internasjonalt kontor som har ansvaret.   

Studentleder, sier at det er viktig med førstehjelp.  

Org.kons informerer om at førstehjelpen fadderstyret fikk i fjor var digital og at det 

nok er bedre å ha den fysisk.  

Være tydelig ovenfor fadderstyret at det under fadderukene Ikke skal utøves 

drikkepress.  

Alle innspill noteres ned og tas med videre.   

Sak 8-22 Evaluering av Avspark 

Rådsmedlem: Opplegget har vært lærer rikt, det har vært fint med oppfrisket.  

Hotellet bra 

Maten var litt kald, men ellers god.  

Rådsmedlem: 

Synes det har vørt en god kombinasjon av informasjon og oppgaver, fint og ikke gro 

fast i setene.  

Rådsmedlem: 

Fint med pauser, det har vært fine muligheter til å hente seg inn.  

Rådsmedlem: 

Tjenestevei, burde mulig vært tidligere i programmet.  

Rådets funksjonsbeskrivelsene kunne kanskje blitt nevnt tidligere.  

Fint med oppgaver.   

Maten var god, men litt kaldt. 

Hotellet var bra, kjedelig med Korona pandemi og at det ikke kunne la seg 

gjennomføre på Støtvig.   

Synes det har vært en bra helg.   

Rådsmedlem:  

Forslag om å sende ut funksjonsbeskrivelsene på forhånd 
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Rådsmedlem  

Synes dette va fint 

Fint med case 

Maten var litt kald og litt vassen men god.  

Rådsmedlem: 

Føler at det har vært lærerikt. Føler at han har blitt godt kjent.  

Maten var god, men litt kald. 

Hotellet var bra, 

Synes det har vært veldig bra.  

Rådsmedlem:  

vil skryte av goodiebags, synes det var veldig koselig 😊  

Rådsmedlem: AU kan ikke klandres for kald mat når det er januar.  

Stort og godt fokus på smittevern, skryter av at det har vært tydelig med smittevern 

Rådsmedlem:  

Fint med internasjonal student er med.  

AU-medlem:  

Lange dager men det har vært veldig fint, med et så positivt og forberedt 

Arbeidsutvalg.  

AU-medlem:  

Skryter av rådene.  

 

Studentleder lurer på om det er noe negativt å si om dagene:  

Rådsmedlem: litt lange dager 

Rådsmedlem: Litt tungt inni mellom- mulighet til å kjøre det tre dager 

Rådsmedlem- Synes det hadde blitt for lenge hvis det skulle gå over tre dager.  

Rådsmedlem: positivt at man fikk hurtigtester før avspark.  

8-22 Møteevaluering 

Bra at alle fikk talerett siden det er første møte, fin erfaring.  

Fint å ha dette prøve møte.  

Fint med prøvemøte, flere snakker nok neste gang. Kunne vært litt mer seriøse 

innimellom. Synes at alle har vært flinke.  

Bra møte 

Seriøst, men ikke for seriøst siden det var første møte, kort og informativt.  

Gøy å ha et engasjert parlament der flere snakker.  

Studentleder skryter av rådene 
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Nestleder: tenker at det har vært en god helg, gleder seg til å følge opp rådet hun 

skal følge opp.  

 


