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Møtedato: 20.08.2020  Møtested: Digitaltmøte rom på Zoom, grunnet COVID-19  

 

Til stede med stemmerett 

Charis Charis Schille Studentrådsleder, avd. IT 

Khayam Nami PR- og rekrutteringsansvarlig, avd. IT 

Frida Vidme Studentrådsleder, avd. LU 

Linn Josefson  Nestleder, avd. LU 

Kawser Mudey  Nesleder, avd. ØSS 

Yashar Irandoust (med stemmerett frem til sak 64-20) PR- og Rekrutteringsansvarlig, avd ØSS  

Sander Nygaard (med stemmerett fra sak 64-20) Studentrådsleder, avd. ØSS 

Madeleine Fallang Studentrådsleder, avd.HV 

Milena Sandi Cruz Nestleder, avd HV 

Synne Graven- Sneltorp Studentrådsleder, avd. IR 

Sandra Ryen Nestleder, avd IR 

Til stede uten stemmerett 

Marte Emilie Skjennem Studentleder 

Sarah Lunner Velferd- og Læringsmiljøansvarlig  

Kristin Annabella Kristiansen Utdanningskvalitetsansvarlig  

Observatører 

Lars Petter Jelsness-Jørgensen (deltok kun frem til sak 61-20)  Rektor 

Maria Lehmann (deltok frem til sak 61-20)  Styreleder i SiØ og Høgskolestyrerepresentant 

Tommy Payne (deltok under sak 61-20)  Læringsmiljøkonsulent 

Dea Sadiku (deltok frem til sak 61-20)  Fadderleder  

Fredrik Valdersnes Olsvold (deltok frem til sak 61-20) Leder, Halden Studentsamfund (HSS)  

Emilie Ying Ulstad Hovland (deltok frem til sak  Leder, Fredrikstad Studentsamfund (FSS)  

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Vetle Mæland Lode  Nestleder  
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Saksliste  

  

15:15-15:20  58-20 VEDTAK   INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL  
a. Godkjenning av innkalling  
b. Godkjenning av saksliste  
c. Godkjenning av protokoll  

15:20-15:25  59-20 VEDTAK   VALG AV MØTELEDER  
15:25-15:35  60-20 ORIENTERING   ORIENTERINGER:  

a. Leder orienterer  
b. Arbeidsutvalget orienterer  
c. Studentrådene orienterer  
d. Organisasjonskonsulenten orienterer  
e. Læringsmiljøkonsulenten orienterer  
f. Studentsamskipnaden orienterer  
g. Høgskolerepresentantene orienterer  
h. Studentsamfunnene orienterer  
i. Ledelsen orienterer  

 15:35- 15:55  61-20 VEDTAK  
 

  Valg av delegater til NSO LM10 og 
høstseminaret 

15:55-16:00 Pause 
 

 16:00- 16:20  62-20 DISKUSJON  Arbeidsområdet til valgkomiteen 

16:20-16:30  63-20 VEDTAK    Endring av valgreglement 

16:30- 17:00 64-20 DISKUSJON   Brudd på valgreglement 

17:00-17:10 
 

Pause 
 

17:10-17:25 65-20 DISKUSJON   Stille til styrer råd og utvalg 

17:25-17:35 66-20 ORIENTERING  Kollektivtraffiktilbud 

17:35-17:55 67-20 DISKUSJON  Avspark i januar 

17:55-18:00 Pause 
 

18:00-18:15 68-20 DISKUSJON  Verdensdagen for psykisk helse 

18:15-18:30 69-20 VEDTAK Møte- og aktivitetsplan høsten 2020 

18:30-19:00 
 

 Eventuelt 

19:00-19:10 70-20  Møtekritikk 

 

58-20 Godkjenninger 

Godkjenning av innkalling 

Innkalling vedtas 

 

Godkjenning av saksliste m/eventuelle endringer + eventuelt.  

Saksliste vedtas med følgende endringer sak 64-20 flyttes før sak 62-20 + at sak 69-20 er 

vedtakssak og ikke diskusjonssak.  

Ingen eventuelt saker meldes inn.  

 

Protokoll fra møte i juni stemmes over.  

Protokoll vedtas uten endringer.  

 

59-20 Valg av møteleder og utstyrer 

Arbeidsforslag til vedtak stemmes over og vedtas.  
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60-20 Orienteringer 

 

Studentleder:  

Legger til følgende i sin orientering.  

Deltatt på flere møter sammen med fadderstyret. 

Har 19 og 20 august deltatt på seminar sammen med høgskolestyret. 

Har deltatt på møte om attraktiv studentby, vil orientere mer om det på neste parlamentsmøte.  

 

Nestleder:  

Legger til følgende i sin orientering 

Deltatt mye med fadderstyret og hjulpet til der det trengs  

Vært med studentleder og ryddet på kontoret.  

Deltatt på et mindre møte med NSO, sammen med studentleder.   

Forklarer kort om stemming skal foregå under dagens møte.  

 

Velferd – og læringsmiljøansvarlig: 

Legger til følgende i sin orientering  

Har begynt å planlegge opplæring av styrer råd og utvalg sammen med Kristin og Org.kons  

Deltatt på rådsmøte til studentråd IT.  

 

Utdanningskvalitetsansvarlig 

Legger til følgende i sin orientering:  

Deltatt på rådsmøte til HV  

Møte med ordfører i Sarpsborg, i forbindelse med sak om å bedre kollektivtilbudet i Østfold  

 

Studentråd:  

 

LU:  

Rådet er fulltallig de samme medlemmene som før sommeren, alle har skrevet under på 

taushetserklæring.  

Har hovedsakelig gått i å måtte avlyse/flytte planlagt arrangement.  

Har hatt rådsmøte digitalt. 

Legger en plan for månedlige møter med ledelsen ved avdelingen 

Jobber med en video for å presentere sitt råd til studentene ved sin avdeling.  

 

ØSS:  

Har hatt rådsmøte før sommeren.  

Har fått tre nye medlemmer i rådet: Maiken, Camilla og Yashar.  

 

IR:  

Rådet er ikke fulltallig, mangler PTV-ansvarlig. Alle som er med nå har skrevet under på 

taushetserklæring.  

Hatt rådsmøte denne uken.  

Planlegger møter med ledelsen og fokuserer på markedsføring/ rekruttering av/til rådet.  
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HV:  

Mangler to medlemmer, men har siden sist fått en PTV-ansvarlig Kåre André. 

Rådet har satset mye på sosiale medier.  

Jobber med en sak om design malen til Høgskolen, ønsker dette muligens som sak på et 

parlamentsmøte.  

Jobber tett med ledelsen og skal ha hyppig kontakt med to ukers mellom rom.  

Skal delta og presentere rådet på «alle» zoom forelesninger 

 

IT:  

Charis ny rådsleder i IT:  

Hatt rådsmøte og er fulltallig, har ikke kontroll pr nå på hvem som har skrevet under 

taushetserklæringen. Det har ikke rukket å skje så mye, med tanke på at rådet fikk tre nye medlemmer 

på rådsmøte som ble holdt 19 august.  

 

Fadderleder:  

Skjedd mye siden sist, det har blitt store endringer- Corona har påvirket fadderukene.  

Alt av fysiske arrangement har blitt avlyst- gjorde det etter anbefaling fra kommunelegene- og i dialog 

med høyskolens ledelse.   

Har fått gode tilbakemeldinger på de digitale arrangementene de har hatt under fadderukene.  

 

Samskipnaden:  

Vært styreleder siden midten av juni.  

Bygd ny studentbolig på Bjølstad, Bjølstad 5. Ny bygging på gang i Halden. Dessverre lav dekning på 

bolig akkurat nå, men det jobbes med.  

 

Høgskolestyret:  

Har hatt seminar i to dager der de har gått gjennom studieporteføljen til HiØ.  

Hatt styremøte i dag der man har vedtatt om det skal være  

Ansatt rektor fra 2021, kontra valgt rektor som det har vært tidligere år. Styret har bestemt at man fra 

2021 går for en helhetlig ledelse det vil si at man går bort fra valg rektor.  

 

HSS:  

Leder av HSS Fredrik presenterer seg.  

Lite konkrete planer enda. Quiz på Twitch i går, veldig vellykket- tenker at de fortsetter med det.  

Flere konkurranser – jobber med å promotere seg mer. Utfordrende med Covid-19.  

Møte med Grensen burgerbar i Halden, mulig samarbeid der om quiz.  

Oppfordrer alle til å ta kontakt hvis det er spørsmål.  

 

FSS:  

Leder av FSS Emilie presenter seg. Ikke helt fulltallig enda, mangler å to verv.  

Jobber med å få på plass  

Øl yoga digitalt og mulig PT. 

Driftsrådsmøte neste uke, der retningslinjer vil bli lagt for videre drift.  

 

Læringsmiljøkonsulenten:  

Tommy presenter seg.  
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Sekretær for LMU og følger opp SI FRA.  

Jobbet veldig mye med studiestart i år, vært prosjektleder for det.  

Jobber med evaluering av studiestart- både blant de ansatte og blant studentene.  

 

Ledelsen:  

Mye fokus på gjennomstrømming på masterstudiet.  

Paramedisin i Fredrikstad, gikk raskt inn på topp 10 listen over de mest populære studiene i Norge.  

Viktig med samarbeid med arbeidslivet for å gjøre studiene attraktive og relevante for arbeidslivet.  

Ansatte og studentparlamentet ønsket todelt ledelse, men styret ønsket ansatt rektor. Det betyr at fra 

2021 blir det en helhetlig ledelse og ansatt rektor.  

Det holdes møte i morgen om siste fase om faglig omorganisering – hvordan det skal se ut i 2021.  

Planen er å gå fra dagens fem avdelinger til 3 institutt.  

Rektor ønsker å takke fadderne, og fadderstyret som var en av de første i landet til å avlyse alt fysisk.  

Ønsker alle lykke til med oppstart. Oppfordrer alle til å ta kontakt hvis det er noe som kan bedres på 

noe måte.  

 

61-20 Valg av delegater til NSO 

Studentleder innleder med å presentere bakgrunn for saken. * 

Landsmøte (LM) og høstseminar er slått sammen i år, grunnet at LM ikke lot seg gjennomføre i vår.  – 

gjennomføres kun hvis 1-meters regelen opphører.  

Presenterer forslag til vedtak.  

Åpner for diskusjon:  

 

Det stemmes i nettskjema, og alternativ 1 vedtas.  

 

64-20 Brudd på valgreglement  

Studentleder presenter bakgrunn for saken 

Endringer som gjøres i valgreglement nå vil ikke påvirke bruddene som er gjort, vil ikke ha tilbake 

virkende kraft vært i dialog med Studentomburd. Men reglement som er brutt må følges, og feilene 

som har skjedd må rettes opp.  

 

Forslag om work-shop.  

Men setter ned en komité som jobber med alt av innspill, og setter det sammen så råd vurderer alt 

helhetlig.  

 

Forslag om å sette ned et mandat som skal jobbe med valgreglementet.  

 

63-20 Endring av valgreglement  

Studentleder presenterer saken kort. Det stemmes i nettskjema.  

Det stemmes fem/ fem det gir studentleder stemmerett.  

Med dette åpenes Valgreglementet for revidering.  

 

Forslag om å diskutere hvordan revidering skal foregå i rådene, slik at det kan bli sak på neste møte.  

Studentleder setter opp dette som en egen sak på møte i september.  
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62-20  Arbeidsområde til komiteen 

Nestleder presenterer saken.  

Hva skjer med PR-rekrutteringsansvarlig sin rolle- innspill fra LU.  

Oppgavene de skal eventuelt ha må stå i mandatet som de blir gitt i det de velges inn.  

Ønsker at komiteen skal delta og gi kontinuitet.  

Bruke de i PR-ansvarlig til dette.  

Dette skal diskuteres videre på neste møte.  

 

65-20 Styrer, råd og utvalg.  

Læringsmiljøansvarlig presenterer saken.  

Hva skal til for at flere stiller?  

Hva kan vi gjøre for å øke engasjement?  

Flinkere til å legge ut hva vi gjør, mulig å få plass til det på Canvas?  

Bruke kontortidene til å oppsøke folk ute, promotere det vi driver med i flere plattformer.  

Mangler informasjon, rådsmedlemmer mangler informasjon om hvilke verv som skal fylles.   

Flertallet er for at det skal være mulig å stille i en åpen kategori. 

 

66-20 Kollektivtilbudet i Østfold  

Utdanningskvalitetsansvarlig presenterer saken.  

Hatt møte med ordførerne i Moss og Sarpsborg, skal også ha det med de i Halden og i Fredrikstad 

også, dette for å legge press på fylkeskommunen som setter opp kollektivtilbudet.  

 

Utdanningskvalitetsansvarlig sier at hun så langt har inntrykk av at de hun har hatt møte med til nå 

ikke var klar over at tilbudet var så dårlig.  

Kommentar på at det også er vanskelig med kollektivet fra Indre Østfold. Studentleder opplyser om at 

det er forskjellige systemer i Indre og «ytre» Østfold.  

 

67-20 Avspark i januar.  

Studentleder presenter saken, og at man ønsker innspill.  

Blir det digitalt bør man forsøke å likevel samle rådene campus vis.  

Ønsker bedre tid til å bli kjent med hverandre over flere kvelder i stedet for helg med overnatting. 

Overnatting – viktig for det sosiale, vanskelig å komme meg hjem (ref dårlig kollektivtilbud) . Man 

kunne hatt et «faddersystem» for de som er nye i parlamentet, gjør det lettere for de nye. De med like 

roller på tvers av råd jobbe sammen. 

Deler råd på hvert sitt sted, Halden råd i Halden og Fredrikstad råd i Fredrikstad. En tredjedag der man 

møtes alle sammen. Hvis det er COVID situasjon da også.  

 

68-20 Verdensdagen for Psykisk helse.  

Blanding av fysisk og digitalt, blanding av videoer, sende ut fine beskjeder som blir sent ut fra 

studenter. Dagens gode kjerning. For de som er på skolen skrive opp gode og hyggelige beskjeder, slik 

at alle blir inkludert. Innspill om at man vil markere en hel uke.  

Forslag om at Parlamentet lager en video sammen og så lar alle andre sende inn en hilsen på 30 sek ish 

som blir vist. – ØSS 

Lage t-skjorter til forelesere (mulig samarbeid med HiØ) osv, med buskap som kan vises. Kommer 

innspill om at man ønsker en hoved markering 5 oktober, denne datoen bruker Org.kons til å bestille 

inn «give-aways» til markeringen.  
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69-20 Møte- og aktivitetsplanen høsten 2020 

Studentleder presenter kort saken og åpner for innspill. Ingen har kommentarer eller forslag til 

endringer.  

Arbeidsutvalgets forslag til møte-og aktivitetsplanen 2020 ligger til grunn, det stemmes i nettskjema 

og den vedtas.  

 

Studentleder legger til at man håper at møte i september kan holdes fysisk.  

 

70-20 Møtekritikk 

Fornøyd med møte, kred til studentleder og nestleder.  

Fornøyd med møte, fint å se alle nye men også gamle.  

Fornøyd med tidsbruk. Og legger til at god oppfølging av Organisasjonskonsulent og AU før møte.  

Gode diskusjoner, fornøyd med alt det tekniske.  

Kred til Charis som ble leder av IT-rådet i går.  

 

 

 

 

 


