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Til stede med stemmerett 

Markus Madsen Nestleder, avd. IT 

Vetle Lock Informasjonsansvarlig, avd. IT 

Frida Vidme Studentrådsleder, avd. LU 

Helene H. Gjøs  Nestleder, avd. LU 

Edvin Karlsen Informasjonsansvarlig, avd. ØSS 

Parsa Davami Studentrådsleder, avd. ØSS 

Kim Andre Lintho Studentrådsleder, avd. HV 
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Malene H. Wathne Studentrådsleder, avd. IR 

Hanne Kristin Steensæth Nestleder, avd. IR 

Til stede uten stemmerett 

Preben Reinaas Rotlid Studentleder 
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Sarah Lunner Læringsmiljøansvarlig 

Per Oscar Wærnes Nestleder AU 

Fahad Said Utdanningskvalitetsansvarlig 

Observatører 

Tommy Payne Læringskonsulent HiØ 

Elise Ager Organisasjonskonsulent 

Joakim Kulen Styreleder SiØ 

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen  Rektor HiØ 

Synne Sneltorp Informasjonsansvarlig, avd. IR 

Maria Rugland Programtillitsvalgtans., avd. HV 

Ronaz Bagheri PR- og rekr.ans. HV 

Mats Engelien Vara, avd. IT 
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Ingrid Elise Dahl PR- og rekr.ans. IT 

Håkon Myhre Skar Informasjonsansvarlig, avd. LU 

Ella Madelen Koteng Programtillitsvalgtans., avd. LU 

Linn Josefsen PR- og rekr.ans. LU 

Sekretariat 

Mari Gløckner Giil Vikar for organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Kim Wemberg Informasjonsansvarlig, avd. HV 
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15:15 - 15:20 121- 19 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av saksliste 
c. Godkjenning av protokoll 

15:20 - 15:25 122 - 19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

15:25 - 15:45 123 - 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 - 16:00 124 - 19 VEDTAK Valg NSO 

16:00 - 16:20 125 - 19 VEDTAK Fast eller rullerende ordstyrer 

16:20 - 16:50 126 - 19 DISKUSJON Evaluering av studentleder og nestleder 

16:50 - 17:00 127 - 19 ORIENTERING Halvårsrapport AU 

17:00 - 17:30 128 - 19 ORIENTERING Årsrapport studentrådene 

17:30 -  129 - 19 DISKUSJON Møtekritikk  
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121/19  Innkalling, saksliste og protokoll  

 
 
a. Godkjenning av innkalling 
 
Innkallingen godkjennes. 
 
b. Godkjenning av saksliste 
 
Sakslisten godkjennes uten endringer.  
 
Ingen saker til eventuelt 
 
Det vil komme endringsforslag under sak 126/19 Evaluering av studentleder og nestleder - 
forslag om tilstedeværelse av øvrige rådsmedlemmer under saken. 
 
c. Godkjenning av protokoll 
 
Protokoll fra SpiØ møte 21.11.19 godkjennes uten anmerkninger.  
 
 
122 – 19 Valg av møteleder og ordstyrer 
 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: 
 
Møteleder: Preben Rotlid 
Ordstyrer: Kim Wemberg.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
 
123 - 19  Orienteringer 

 

a. Leder orienterer 

Vært på kakedagen i Halden og kakedagen i Fredrikstad, som var den siste for året. 

Vært i løpende kontakt med prorektor for utdanning rundt saken på IR. 

Forberedt mye av det praktiske til «Avspark 2020». 

Vært på Universitet- og høgskolerådets årlige konferanse i Oslo, som i år handlet om 

“Samarbeid for et bærekraftig samfunn”. Det omhandlet hva vi i UH-sektoren kan gjøre for å 

jobbe for et mer bærekraftig samfunn. 

Vært på møte med direktør i SiØ, styreleder i SiØ, samt høgskoledirektør, hvor vi diskuterte 

Fagskolen i Østfold sitt ønske om tilknytning til Studentsamskipnaden i Østfold, da avdeling 

Halden. 

Deltatt på møte med begge administrasjonssjefene om omorganiseringen ved HiØ.  
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b. Arbeidsutvalget orienterer 

b1. Nestleder 

Tema for årets studentseminar er satt gjennom spørreundersøkelsen: Psykisk og fysisk helse 

(tar gjerne innspill på hvem vi vil ha der) 

Jobbet med årsrapport sammen med AU 

Jobbet med innlegg til Avspark 

Fadderstyret status  

Dialog med Fridays, prøver å finne noen som kan ta dette ansvarsområdet og om det er et 

samarbeid vi er villige til å opprette.  

 

b2.Utdanningskvalitetsansvarlig  

Annet enn å ha deltatt på rådsmøtet til ØSS-rådet sammen med det nye studentrådet, så har 

det vært lite aktivitet denne måneden. Har dessverre ikke rukket å delta på UKU møte 29.11, 

men har skrevet notater og tanker til den andre representanten, her er saker som skal snakkes 

om på møte: 

i. Funksjonsbeskrivelser for eneansvarlig  

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/undervisning/emneansvarlig/index.html   

ii. Arbeidsplan UKU 2020 - 2021 utkast (sendt innspill) 

iii. Rapportering av arbeid med internasjonalisering 

iv. Nye retningslinjer for håndtering av klager om undervisning fra OsloMet  

https://student.oslomet.no/retningslinjer-klager  

 

b3. Læringsmiljøansvarlig 

Har vært lite aktivitet fra min side fra det forrige parlamentsmøte. Men jeg har deltatt på et 

planleggingsmøte før LMU møte, samt deltatt på LMU møte.  

 

Fra LMU møtet:  

 

- I januar/februar skal jeg på møte med Rolf Erik (bygningsansvarlig på skolen) hvor 

temaet skal være det fysiske læringsmiljøet. Ber derfor om innspill til ting dere er 

fornøyd/misfornøyd med på begge campus innen jul (Send det til: sarahnh@hiof.no)  

- Lysene på campus har tidligere blitt avslått ved skoleslutt, nå skal de ordinært stå på 

frem til 22:00. Gi meg gjerne tilbakemelding om dette ikke fungerer.  

- Vi utarbeider en årsplan og budsjett for 2020.  

- Vi holder også på med endring av mandatet vårt, da det er endringer hos ledelsen, og 

vi skal få inn to representanter til fra høsten 2020, disse er student og prorektor for utdanning.  

- Og vi skal arbeide fremover for å finne en løsning slik at LU kan bruke rom etter 

undervisning på sin avdeling.  

- Har dere andre innspill på hva vi kan arbeide med fremover, send meg gjerne en mail.  

 

c. Organisasjonskonsulenten orienterer  

Siste parlamentsmøte som vikar i dag. Det har vært veldig gøy å følge møtene. Ønsker å 

engasjere meg der jeg kan ut januar 2020 da Elise Ager er tilbake i sin stilling.  

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/undervisning/emneansvarlig/index.html
https://student.oslomet.no/retningslinjer-klager
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d. Studentrådene orienterer  

 

HV hatt rådsmøte, samt tillitsvalgtmøte, arrangert kakedag,  

LU arrangert nissejakt for studentene, delt ut månedens blomst, arrangert julelunsj, 

skrevet årsrapport, møte med nye medlemmer av rådet og varaer neste uke, deltatt på LMU-

møte.   

IT hatt rådsmøte. 

ØSS hatt rådsmøte, samt tillitsvalgtmøte.  

IR  skrevet rapport, arrangert kakedag.  

 

e. Fadderleder orienterer 

 

 

f. Studentsamskipnaden orientere 

Budsjett for 2020 klart, avholdt styremøte i går. Ny ansatt i nyopprettet stilling er på plass, men 

personen startet ikke opp i stillingen på noen måneder ennå. Tar kontakten med parlamentet 

senere når denne personen er på plass.  

 

g. Høgskolestyrerepresentantene orienterer 

Ikke til stede i møtet. 

 

h. Studentsamfunnene orienterer 

Ikke til stede i møtet. 

 

i. Andre Studentorganisasjoner  

Ikke til stede i møtet. 

 

J. Læringsmiljøkonsulenten orienterer 

Ikke mye nytt. Vært på LMU-møte og dialogmøte med LU.  

 

K. Ledelsen orienterer – v. rektor 

Rektor har startet med frokostmøter med HV og IR. Øvrige råd inviteres over nyttår. Ønsker å 

fortsette med disse, uformelle diskusjoner er målet. Møter i høyskolestyret om fagorganisering 

ved HiØ. Diskusjoner om eventuell endring av høgskolestrukturen ved omgjøring til institutter 

skal opp som styresak i desember. Benytter anledningen til å ønske alle en riktig god jul! 

 

 

124/19  Valg NSO   - vedtak  

17.- 19. april er Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte. Det er også et regionmøte i 

forkant, 28.- 29. mars. SpiØ har 5 delegater til møtene der 1 av de skal være nestleder i 

arbeidsutvalget.  
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Det skal derfor velges 4 faste delegater, samt varaer til NSO sitt landsmøte. Det foretas 
rangeringsvalg av kandidatene. Det er kommet inn 7 søkere. Møtet lukkes og alle søkere og 
observatører går ut. De fire som får høyeste rangering blir faste delegater, resten settes opp 
som varaer.  
 
Søkere:  
 
1. Sarah Lunner 
2. Fahad Said 
3. Preben Rotlid 
4. Ingrid Elise Krogh Dahl 
5. Kasper Lislevand 
6. Synne Sneltorp 
7. Mats Engelien 
 
Valgte:  
 
1. Kasper Lislevand fast 
2. Ingrid Krogh Dahl fast 
3. Sarah Lunner fast 
4. Synne Sneltorp  fast 
 
5. Preben Rotlid 1. vara 
6. Fahad Said  2. vara 
7. Mats Engelien 3. vara 
 
I tillegg nestleder Per Oscar Wærnes.  
 
Det er mulighet til å melde seg som vara også i etterkant, uten gjennomføring av valg. 

 
 

125/19  Fast eller rullerende ordstyrer - vedtak  

På parlamentsmøte i november ble det diskutert om møtene skal ha fast eller rullerende 

ordstyrer fra 2020. Det kom frem at noen ønsker fast ordstyrer for mer kontinuitet og stabilitet, 

mens andre ønsket rullerende ordstyrer for at flere skulle få prøve seg som ordstyrer. 

Arbeidsutvalget tenker at det kan være mest hensiktsmessig for møtenes gjennomføring at 

man har en fast ordstyrer for å få stabilitet i møtene, men vil gjerne høre hva rådene tenker 

om saken. 

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak er at man åpner opp for å stille til ordstyrer frem til 15. 

desember, hvor arbeidsutvalget fungerer som valgforsamling. Om det er flere som stiller, så 

vil man også ha en vara ordstyrer. 

 

Diskusjon på møtet:  
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IR: ønsker fortsette som tidligere. 

LU: ønsker vara dersom det skal velges fast ordstyrer. Ønsker å utsette fristen til Avspark. 

IT; ønsker fast ordstyrer, men med valgt vara. 

HV: åpen for fast ordstyrer, men at denne velges først når nytt parlament på plass.  

ØSS: ønsker fast ordstyrer.  

 

En prøvevotering i møtet viser at rådene stemmer for fast ordstyrer. Det er likevel noe uenighet 

om denne personen skal velges inn i desember eller først på Avspark.   

På Avspark: 3 råd stemmer for dette.  

 

Omformulering av vedtaksforslag: Parlamentsmøtene har fast ordstyrer som kan stille til valg 

fram til Avspark. På Avspark velges en fast ordstyrer og en vara. 

 

Enstemmig vedtatt i møtet. 

  
  

126/19  Evaluering av studentleder og nestleder 

Studentleder og nestleder har nå fungert i halve sine perioder, og det er ønskelig å få innspill 

på hva som har vært bra og hva som kan bli bedre. Det fremmes forslag om at rådsmedlemmer 

er til stede under evalueringen. Møtet stemmer ja for dette. Møtet lukkes for 

diskusjon/evaluering og denne gjennomføres uten protokollføring. 

 

 

127/19  Halvårsrapport AU  - til orientering  

Arbeidsutvalget må hvert semester fremlegge en rapport med hva som er gjort det foregående 

semesteret.  

AU med sine ulike roller starter med å legge fram utkast til sin rapport. Denne er ikke helt 

ferdig pr. i dag. AU ønsker med sin rapport å gi en gjennomgang av hva som er gjort i de ulike 

rollene, som hjelp og synliggjøring av hva som er gjort til neste AU. Mål også om å gi 

anbefalinger om videre arbeid.  

Noen stikkord fra tema som tas opp: arrangement, kontaktpunkt og samarbeid eksternt og 

internt, håndterte mediesaker, om promotering, valg og rekruttering, møtevirksomhet og 

seminar. Rapporten distribueres når denne er ferdigstilt.  

 
 



 

 
PROTOKOLL 

 

9 

127/19  Årsrapport studentrådene - til orientering  

Under presenteres kun noen få kommentarer i stikkordsform. Les rapporten for mer info når 

disse distribueres.  

 

1. HV 

Kim Lintho presenterer. Årsrapport: måned for måned. Kommentar: rette UKU til LUKU i tekst.  

2. IT 

Markus Madsen presenterer. Har ikke skriftlig i dag – denne kommer. Om hjertesakene, 

kommunikasjon mellom styre, råd utvalg. Ønsker mer politisk rolle/arrangement. Håndtert en 

del endringsforslag/klager. Ønsker å støtte studentene. Rådet fungerer godt.  

3. LU 

Frida Vidme presenterer. Arrangement, resolusjoner, skikkethetshåndbok, månedens blomst, 

møter generelle, fellesarrangement. 

4. ØSS 

Parsa Davami presenterer. Ikke ferdig ennå. Hjertesaker, resolusjon, arrangement.  

5. IR 

Malene Wathne presenterer. Kun halvårsrapport. Presentasjon av denne. Arrangement, 

avholdte møter og om hjertesaker. 

 

 
129/19  Møtekritikk 

Fint møte, hyggelig, fin gjeng, effektivt møte. Noen medlemmer takker for seg, andre fortsetter 

etter nyttår. Vemodig med siste møte for mange i dag.  

 

  

  


