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Møtedato: 20.08.20 Møtested: Studiested (Halden) Digitalt, rom: Zoom 

  

Arkivref: Atnf/58-20  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Studentleder  
Saksnr: 58-20 VEDTAK  Godkjenninger  

  

a. Godkjenning av innkallinger  
  
Forslag til vedtak:  
Innkallingen godkjennes.  
  
  

b. Godkjenning av saksliste, samt oppmelding av saker til eventuelt  
  
Forslag til vedtak:  
Sakslisten og tidsplanen godkjennes, med eventuelle tillegg og endringer.  
  
  

c. Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
  
Protokoll fra forrige møte ligger vedlagt.  
  
Forslag til vedtak:  
Protokollen godkjennes.  
Sideskift  
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Forslag til saksliste  
Merk: at siden møte er digitalt kan tidene avvike noe.  
  

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. Fadderleder orienterer  
f. Studentsamskipnaden orienterer  
g. Høgskolerepresentantene orienterer  
h. Studentsamfunnene orienterer 
i. Andre studentorganisasjoner orienterer 
j. Læringsmiljøkonsulenten 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 
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Arkivref: Atnf/59-20  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Studentleder  
Saksnr: 59-20 VEDTAK  Valg av møteleder  

  

  
Det vises til SpiØs forretningsorden pkt 2.7.  
  

“Møteleder for SpiØ-møtene velges av parlamentet på hvert møte.  
Arbeidsutvalgets forslag til møteleder fremkommer i sakspapirene.”  

  
Forslag til vedtak:  
Arbeidsutvalgets forslag til møteleder er Marte Emilie Skjennem som møteleder og Vetle 
Lode som ordstyrer. 
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Arkivref: Atnf/60-20  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Studentleder  
Saksnr: 60-20  ORIENTERING ORIENTERINGER 

 
  Sak 

a. Leder orienterer  
 Har deltatt i mange møter med fadderstyret og vært med de i de siste ukene før 

studiestart. 
 Satt meg inn i diverse dokumenter og tidligere saker. 
 Hatt innspilling til åpningsseremoni og deltatt på åpningsseremoni. 
 Oppdatert sosiale medier gjennom sommeren. 
 Jobbet med studentboligundersøkelsen. 
b. Arbeidsutvalget orienterer  

 
Nestleder 

 Ommøblert kontoret, ryddet opp i studentposene 
 Assistert fadderstyret 
 Deltatt på møter med fadderstyret 
 Deltatt på NSOs digitalmøte sammen med studentleder.  

Velferd- og læringsmiljøansvarlig 

 Deltatt og gjennomført opplæring av det nye Au 
 Arbeidet med saker som kan være relevant for LMU, og hatt dialog med studentene i 

utvalget.  
 Hjulpet en student mtp universell utforming i studentboligene.  

Utdanningskvalitetsansvarlig 

 Deltatt på opplæring 
 Hatt møte med ordføreren i Moss. 
 
c. Organisasjonskonsulenten orienterer 
 Deltatt i mange avklaringsmøter med Fadderstyret. 
 Deltatt og bidratt inn i opplæring av nytt AU.  
 Deltatt i møte med høyskolens kriseledelse 
 Oppdateringer i teams og ellers i Parlamentets systemer.  
 
d. Studentrådene orienterer  
e. Fadderleder orienterer 
g. Studentsamskipnaden orienterer  
h. Høgskolerepresentantene orienterer  
k. Studentsamfunnene orienterer  
l. Andre Studentorganisasjoner orienterer 
m. Læringsmiljøkonsulenten orienterer  
j. Ledelsen orienterer  
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Arkivref: Atnf/61-20  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Studentleder  
Saksnr: 61-20  VEDTAK  Valg av delegater til NSO LM10 og høstseminaret 

  
Bakgrunn  
Landsmøte 10 ble utsatt på grunn av CoVid-19. Det er planlagt at LM10 og høstseminaret 
slås sammen og utføres 30.oktober-1.november, med forbehold. Landsmøte 11 planlegges 
gjennomført som normalt, våren 2021.  
 
Delegatene som ble valgt til LM10 har blitt spurt om de eventuelt vil være med på 
LM10+høstseminaret. Kun én av delegatene, Ingrid Elise Krogh Dahl ønsker dette.  
Påmelding av delegater må skje på nytt og fristen er 18 september for å få stemmerett. 
Sakspapirer sendes ut senest 2.oktober. Sakene som skal behandles er regnskap for 2019, 
rammebudsjett for 2021 og handlingsplan 2020/2021. Leder og nestleder har tradisjonelt sett 
vært delegater til høstseminaret. 
 
Arbeidsutvalget legger frem 3 forslag til valg av delegater. 
  
Sak  
Valg 1: Den gamle delegaten som ønsker å være med på LM10, nestleder og leder av AU 
og 2 nye delegater velges inn. 
Valg 2: Den gamle delegaten samt 4 nye delegater velges inn. 
Valg 3: 5 nye delegater velges inn. 
  
Forslag til vedtak (eksempler):  
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak er Valg 1: Den gamle delegaten som ønsker å være med 
på LM10, nestleder og leder av AU og 2 nye delegater velges inn.  
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Arkivref: Atnf/62-20  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Nestleder Vetle Mæland Lode  
Saksnr: 62-20 DISKUSJON  Arbeidsområdet til valgkomiteen 
  
Bakgrunn  
Andre institusjoner har valgkomité som bidrar til rekruttering både ved studentvalg og styrer, 
råd og utvalg.   
  
Sak  
Skal valgkomitéen som ble nedsatt for valgene til styrer råd og utvalg i vår også jobbe med 
rekruttering til studentvalget? 
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 Arkivref: Atnf/63-20  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Studentleder  
Saksnr: 63-20  VEDTAK Revidering av valgreglementet 

  
Bakgrunn  
Valgreglementet brytes nå på 3 punkter.  
 
“12.4. Medlem av høgskolestyret kan ikke være medlem av avdelingsstyret, SpiØ, AU eller studentråd.  
12.5. Kun ett medlem av SpiØ, studentrådet eller AU(utenom leder og nestleder) kan være medlem i 
samskipnadens styre.  
 
12.6 Ledere av studentrådet kan ikke sitte i samskipnadens styret.” 
 

 
Sak  
Det var meningen at valgreglementet skulle revideres på vårsemesteret 2020, men på grunn 
av CoVid ble møtet utsatt og saken falt bort. Det er viktig at valgreglementet revideres så fort 
som mulig, helst på neste parlamentsmøte i september. SpiØ og AU har normalt sett gjort 
disse endringene sammen. Hvordan skal vi komme frem til disse endringene? Workshop 
(digitalt), vedtektskomité, skriftlige innspill? 
 
 
Forslag til vedtak (eksempler):   
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak er å åpne valgreglementet for revidering. 
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Arkivref: Atnf/64-20  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Studentleder  
Saksnr: 64-20  DISKUSJON Endring av valgreglement 

  
Bakgrunn  
Faller bort om ikke 61-20 vedtas 
 
Valgreglementet brytes nå på 3 punkter.  
 
“12.4. Medlem av høgskolestyret kan ikke være medlem av avdelingsstyret, SpiØ, AU eller studentråd.  
12.5. Kun ett medlem av SpiØ, studentrådet eller AU(utenom leder og nestleder) kan være medlem i 
samskipnadens styre.  
 
12.6 Ledere av studentrådet kan ikke sitte i samskipnadens styret.” 
 

 
  
Sak  
Det var meningen at valgreglementet skulle revideres på vårsemesteret 2020, men på grunn 
av CoVid ble møtet utsatt og saken falt bort. Det er viktig at valgreglementet revideres så fort 
som mulig, helst på neste parlamentsmøte i september. SpiØ og AU har normalt sett gjort 
disse endringene sammen. Hvordan skal vi komme frem til disse endringene? Workshop 
(digitalt), vedtektskomité, skriftlige innspill? 
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Arkivref: Atnf/65-20  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler:Velferd-og læringsmiljøansvarlig, Sarah Lunner 

Saksnr: 65-20  DISKUSJON Stille til styrer råd og utvalg 

  
Bakgrunn  
Det virker som enkelte som stiller til styrer, råd og utvalg er usikre på hvilken rolle de egentlig 
ønsker seg eller kanskje passer bedre til andre utvalg enn det de stiller til. Det mangler også 
personer til enkelte styrer, råd og utvalg nå. 
 
Sak  
Et tiltak for å øke engasjementet og få flere til å stille kan være å ha en “åpen kategori” for de 
som ønsker å stille, men er usikre på hva de vil. Hvilke andre tiltak kan man sette i verk for å 
få flere til å stille? 
  



                                          SAKSPAPIRER
  

   
 

Arkivref: Atnf/66-20  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Utdanningskvalitetsansvarlig, Kristin Kristiansen 

Saksnr: 66-20  ORIENTERING Kollektivtraffiktilbud 

  
Bakgrunn  
Kollektivtrafikktilbudet i Østfold er langt fra så godt som det kunne vært og er ikke tilpasset 
studentene. Kristin, utdanningskvalitetsansvarlig, informerer om møte med ordfører i Moss 
kommune og videre arbeid med kollektivtrafikktilbudet. 
 
  
Sak  
Kristin, utdanningskvalitetsansvarlig, informerer om møte med ordfører i Moss kommune og 
videre arbeid med kollektivtrafikktilbudet. 
Vi har blitt invitert til miljøløftet moss sitt møte, men det er ikke avklart når dette blir noe av 
pga korona. Moss er interessert i utvikling av busstilbudet mellom byene i Østfold og ønsker 
også videre kontakt i fremtiden. Jeg fikk telefonnummer og mailadresse til kollektivansvarlig 
til fylkeskommunen, men han har ikke besvart hverken telefon eller mail. I tillegg så har det 
blitt sendt mail til ordfører i Sarpsborg med håp om at han også vil være med å utvikle 
kollektivtrafikken mellom byene i Østfold. Målet er bedre kollektivtrafikk for alle som bor i 
østfold og er student ved HiØ.  
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Arkivref: Atnf/67- 20  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Studentleder  
Saksnr: 67-20  DISKUSJON Avspark i januar 

  
Bakgrunn  
Avspark i januar vil muligens være påvirket av CoVid. Det kom også tilbakemeldinger i 
evalueringen etter avspark, og har gjort det tidligere år, om at overnatting ikke passer for alle.  
 
Sak  
Arbeidsutvalget ønsker innspill til hvordan avspark kan bli bedre og eventuelt innspill til en 
digital plan også. 
  



                                          SAKSPAPIRER
  

   
 

 

Arkivref: Atnf/68-20  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler:Velferd-og Læringsmiljøansvarlig, Sarah Lunner 

Saksnr: 68- 20  DISKUSJON Verdensdagen for psykisk helse 
  
Bakgrunn  
Verdensdagen for psykisk helse er 10.oktober. I år er temaet “Spør mer”. Selv om det er stor 
sannsynlighet for at CoVid fortsatt påvirker hvordan vi utfører arrangementer er det ønskelig 
at vi markerer denne dagen på en måte. 
  
Sak  
Arbeidsutvalget ønsker innspill til hvordan vi kan markere denne dagen, enten digitalt eller 
fysisk.  
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Arkivref: Atnf/69-20  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 69-20  DISKUSJON Møte – og aktivitetsplanen høsten 2020 

 
Bakgrunn 
Ved begynnelsen av hvert semester utarbeides det en møte- og aktivitetsplan som fastlegger 
møtedatoer for parlaments-, AU-, og studentrådsmøter. Denne må godkjennes av 
parlamentet.  
 
Sak 
Møte- og aktivitetsplan for høsten 2020 må godkjennes 
 
Forslag til vedtak 
Arbeidsutvalget foreslår å vedta møte- og aktivitetsplanen for høsten 2020.  
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_________________________________________________________________________
EVENTUELT 
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Arkivref: Atnf/70-20  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Utdanningskvalitetsansvarlig, Kristin Kristiansen 

Saksnr: 70-20  DISKUSJON MØTEKRITIKK 

  
Bakgrunn  
For å evaluere møtene i Studentparlamentet ønsker arbeidsutvalget at det gjennomføres 
møtekritikk. Møtekritikken blir holdt med alle møtedeltakerne til stede.  
 
Sak 
Møtekritikken gjennomføres for å forbedre gjennomføringen av fremtidige møter 
 
 
 
 
 
 

  
   
 


