
      PROTOKOLL 

1 
 

 

Møtedato: 24.02.2022 Møtested: H-113 Fredrikstad  
 

 
Til stede med stemmerett 

 

Ole Marcus Løve Hansen Informasjonsansvarlig, Studentråd IIØ 

Christina Spydslaug Informasjonsansvarlig, Studentråd IIØ 

Raja Abbas Munir Programtillitsvalgtansvarlig, Studentråd LUSP 

Marie Alvilde Skjennum Johnsen Studentrådsleder, Studentråd LUSP 

Marita Lindgaard Stivang Nestleder, Studentråd LUSP 

Rakel Edda Sigridardottir  Programtillitsvalgtsansvarlig , Studentråd LUSP 

Robyn Nathalie Moen Studentrådsleder Studentråd HVO  

Tara Kamil  Nestleder, Studentråd HVO 

Natalie Langaas Informasjonsansvarlig, Studentråd HVO 

Til stede uten stemmerett 

Sarah Naomi Lunner Studentleder 

Mats Louis Christensen Rekrutteringsansvarlig  

Observatører:  

Anette Fjeld Høgskolestyretrepresentant  

Jørgen Bogen Høgskolestyretrepresentant  

Maria Lehmann Styreleder, Studentsamskipnaden i Østfold 

Amelia Madeleine Høitomt-Ofteb Rasmussen Programtillitsvalgtsansvarlig Studentråd LUSP 

Andreas Nilsen  Vara representant, Studentråd LUSP 

Lars-Petter Jelsness Jørgensen (dro etter sak 28-22) Rektor  

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Christine Ruud Velferd- og Læringsmiljøansvarlig 

 

 
 

  



      PROTOKOLL 

2 
 

Saksliste           
15:15-
15:20      

25-22 VEDTAK      INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL      

A. Godkjenning av innkalling      
B. Godkjenning av saksliste      
C. Godkjenning av protokoll      

15:20-
15:25      

26-22 VEDTAK      VALG AV MØTELEDER  OG ORDSTYRER   

15:25 – 
15:40   

27-22 
ORIENTERING      

ORIENTERINGER:      
A. Leder orienterer      
B. Arbeidsutvalget orienterer      
C. Studentrådene orienterer      
D. Organisasjonskonsulenten orienterer      
E. Fadderstyret orienterer     
F. Studentsamskipnaden orienterer     
G. Høgskolerepresentantene ornterer      
H. Studentsamfunnene orienterer   

I. Broen Studentavis orienterer       
J.  Læringsmiljøkonsulenten orienterer   
K. Ledelsen orienterer      

15:40-
16:05  

28-22  VEDTAK  Skal SpiØ og HiØ være medlemslag i NSO  

16:05-
16:20  

29-22 - 
DISKUSJON  

Arbeidsgruppe for arrangementer  

16:20 –
16:50   

PAUSE    MIDDAG  

16:50  17:0
5  

30-22 
 ORIENTERING  

Valgkomite til styrer, råd og utvalg  

17:05 – 
17:25  

31-22  - 
DISKUSJON  

Studentfrivilligheten i Fredrikstad og Halden  

17:25-
17:40  

32-22 - 
DISKUSJON  

Observatører med kamera av  

17:40-
18:00  

PAUSE      

18:00-
18:20  

33-22 
ORIENTERING  

 Møblering i Halden og Fredrikstad  
  

18:20-
18:40  

34-22 - 
DISKUSJON  

B-SAK  

18:40-
19:00  

35-22 - 
DISKUSJON  

Toaletter på HIØ  

19:00-
19:20  

PAUSE      

19:20 -
19:40  

36-22 - VEDTAK  Dekt kjøring ved kontortid  

19:40 – 
19:55  

37-22 - VEDTAK  Bestille prøveklær  

19:55-
20:15  

38-22 - 
DISKUSJON  

Funksjonsbeskrivelse av UKÆ-leder  

      EVENTUELT   
   39-22 

DISKUSJON   
MØTEEVALUERING  
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Pga. mange nye deltagere går studentleder grundig gjennom møtekultur før første 

sak på parlamentsmøte 

Sak 25-22 Godkjenninger 

A) Godkjenning av innkallinger, denne vedtas.  

B) Godkjenning av saksliste, samt oppmelding av saker til eventuelt. Sakslisten 

vedtas slik den er med to eventuelt saker fra Arbeidsutvalget.  

C) Godkjenning av protokoll, Protokoll fra møte i 20 januar vedtas uten endringer  

Sak 26- 22 Valg av møteledelse 
Arbeidsutvalgets forslag til møteleder og ordstyrer stemmes over og vedtas 
Møteleder Sarah Naomi Lunner, ordstyrer Christine Ruud.   

 

Sak 27 – 22 Orienteringer 

A) Studentleder 

Legger til følgende i allerede gitte skriftlige orientering: 

At hun har deltatt på læringsmiljøutvalgsmøte 

Har deltatt på Workshop med Mats, Christine og Elise samt medlemmer fra 

parlamentet søndag 20 februar.  

 

B) Arbeidsutvalget 

Velferd- og Læringsmiljøansvarlig  

Legger til følgende i allerede gitte skriftlige orientering: 

Deltatt på workshop søndag 20 februar  

Deltatt i møte om UKÆ. 

Har stått for mye av den digital markedsføring opp i mot UKÆ.  

Rekrutteringsansvarlig:  

Deltatt på samarbeidsmøte med SiØ 

Bistått Fadderstyret 

Har deltatt på workshop søndag 20 februar.   

Nestleder:  

Ikke tilstede 

 

C) Studentrådene 

HVO:  

rekruttert inn ny informasjonsansvarlig 

Hatt rådsmøte 

Hatt kakedag  
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LUSP 

Tillitsvalgtsmøte og rådsmøte 

Aktive på Instagram, aktive med konkurranser  

Har fått et nytt medlem som vara Andreas 

IIØ: 

Har hatt møte med de tillitsvalgte 

Har hatt rådsmøte 

Har hatt stand to dager 11 og 14 feb 

Deltatt på kakedag  

 

D) Organisasjonskonsulent 

Legger til følgende til allerede gitte skriftlige orientering: 

Har deltatt på workshop søndag 20 februar, som har blitt nevnt av de andre i 

Arbeidsutvalget.  
 

 Hun skal på Organisasjonskonsulent samling i Trondheim 9-10 mars, med 30 andre 

organisasjonskonsulenter, veldig givende å delta her, saker vi skal diskutere er blant 

annet:  

Hvordan møte studenten anno 2022 
-Hvordan kan vi forstå dagens studenter? 
-Hvordan kan vi få opp engasjementet etter pandemien, og hvordan kan vi som 
konsulenter bistå i dette? 
-Ny digital hverdag – hvordan forholder vi oss til den, og hvordan  bevarer vi 
engasjementet? 
(Dette skal vi jobbe en del med, og vi skal også ha inn innledere) 
Presentasjon av ressursbank – denne holder Org.kons til SPiØ i sammen med flere.   
 
 
 
E) Fadderstyret  

Jenny presenterer seg for parlamentet  

Mye spons, ingen kontrakter inngått enda 

Elise, Org.kons hjelper til med artister 

Jobber med en markedsplan 

Begynt med rekrutteringer av faddere. 

Mangler fortsatt to representanter i styret i Halden.  

F) Studentsamskipnaden  

Har hatt samarbeidsmøte på Son, der har SiØ samarbeidet med ledere av råd, AU 

og leder av studentsamfunn. Her var bruk av penger gitt fra KD et av mange temaer. 

Forslag for bruk ble utarbeidet: 

På førstkommende mandag starter de opp med gratis frokost fra 08:00 til 09:00, i 
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første omgang frem til påske.  

Punkt 4 i utarbeidet skriv, er det satt av en åpen post der alle kan søke midler- 

styreleder oppmuntrer parlamentet til bruk denne posten.  

Etter samarbeidsmøte var det strategi seminar der Jan Lorang fra HiØ var med å 

presentere campusplanutvikling. Samskipnaden er veldig glad for å få muligheten til 

å komme med innspill.  

Styreleder, direktør og assisterende direktør, skal på «bolig møte» i Trondheim, 

sammen med andre Studentsamskipnader. Tema der er blant annet hvordan bygge 

bærekraftig og slik studentene ønsker for at de skal trives.  

Får spørsmål om punkt 6, prosjekt frivillighet: hvordan disse midlene kan brukes.  

HSS har ikke vært fulltallig siden forrige årsmøte blant annet.  

HSS og FSS har bedt om hjelp for videre eksistens – usikkert om det er mulig med 

drift fremover. Ble enighet om å gjøre noe med dette. Det er prosjekt for samarbeid, 

så man ikke jobbe dobbelt 

 

G) Høgskolestyret representantene  

Har ikke hatt noe møte siden sist.  

Men begge representanter har merket seg mye bra reklame for UKÆ  

H) Studentsamfunnene  

Fredrikstad Studentsamfund:  

(Ikke tilstede, Org.kons leser opp innsendt orientering fra leder)  

Siden forrige møte har FSS følgende å orientere om: 

I hovedsak er det bare quiz og temafester det går i. Det er enda ikke skjedd noe nytt 

hos oss.  

Vi møter på de sammen utfordringene som alltid med mangel på frivillige. Spesielt 

med bemanning av baren.  

Halden Studentsamfund:  

(ikke tilstede, Org.kons leser opp innsendt orientering fra leder) 

Siden forrige møte har HSS følgende å orientere om:  

Vi i HSS styret jobber hovedsakelig for tiden med planlegging av UKÆ og årsmøtet vi 

skal 23 mars. Hva våre lag og foreninger gjelder er volleyball og Tur og friluft godt i 

gang med sine aktiviteter, fotball har også startet opp for semesteret. Så håper vi 

brettspill kommer godt i gang snart 

 

I) Broen Studentavis 

Ikke tilstede og har ikke sendt orientering.  
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J) Læringsmiljøkonsulenten  

(Ikke tilstede, Org.kons leser opp innsendt orientering)  

Siden forrige møte har vikarierende Læringsmiljøkonsulent følgende å orientere om:  

• Undersøkt resultatene fra Studiebarometeret.  

• Planlegging av stand for Seksjon for Studenttjenester i UKÆ. 

• Samarbeid med Kristin angående mangfoldsuka. Har veldig tro på at dette kan 

bli et utrolig bra og viktig prosjekt, som kan favne om alle våre studenter og ansatte. 

Veldig bra initiativ fra Kristin. Spent på ideene og tankene fra dere i SPiØ, og 

hvordan vi sammen kan få til dette. 

• Oppdatert nettsidene “livet rundt studiene” – “studieliv”, oversatt alt til engelsk 

sånn at informasjonen er tilgjengelig for både internasjonale studenter og 

utvekslingsstudenter. 

• Samhandlingsgruppen fortsetter også i år, med god deltagelse fra studentene i 

SPiØ, HSS og FSS. Dette er et utvalg hvor flere aktører ved HiØ møtes for å 

oppdatere hverandre. 

Studentleder kommer med en saksopplysning om at det ikke alene er Kristin sitt 

initiativ å ha mangfoldsuke, men hele AU og Studentparlamentet sitt høsten 2021. 

Dette er noe hele Arbeidsutvalget som helhet jobber sammen med 

Studentparlamentet om.  

K) Ledelsen 

Strategi og beliggenhet i fokus hos ledelsen i disse tider. .  

Stor traumeøvelse på SIM Fredrikstad, med mange eksterne- dette skal foregå rundt 

omkring i distriktet. Dette blir en spennende sak. NRK kommer, Khrono kommer. I 

midten av mars skjer dette.  

Campus utvikling: kan ikke sitte å vente på dette, vi utvikler mens vi går. 

Inngangspartiet i Halden skal fornyes, det skjer veldig mye der som vil gjøre  

Er bekymret over situasjonen i Ukraina, vi har flere ansatte og studenter som er 

rammet av en kritisk situasjon, prøver å kartlegge hvor mange dette gjelder. 

HiØ har fått ca. 3,4 millioner midler fra KD, midlene skal brukes å spres utover. 

Mange studenter er fortsatt ikke på campus. Mange av studentene ønsker å fortsette 

med digitale undervisning – jobbes hardt for å få studentene tilbake. Ønsker et godt 

samarbeid med samskipnaden i dette arbeidet og at fakultetene aktivt skal involveres 

i dette.  

 

Det skal utarbeide en ny strategisk plan, kunnskap og forskning for 

Studentleder skal sitte i arbeidsgruppe som skal bestemme campus beliggenhet, to 

scenarioer fortsette med to campus eller skal det bli ett.  

Blir det et campus så vet vi ikke hvor vi evt. blir liggende.  
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HVO: sier at de kartlegger litt hva studentene ønsker, mange sliter med 

ettervirkninger av COVID osv. og fortsatt ønsker ting digitalt, noen ønsker det hybrid.  

 

Rektor kommenterer med å si at det er utfordringer i forhold til utstyr for hybrid.  

Det er en balansegang. De som studerer ved HiØ nå og som går på Bachelor, har 

nesten kun hatt sin undervisning digitalt 

 

28-22 Skal SPiØ og HiØ være medlemslag i NSO 

Studentleder og rekrutteringsansvarlig innleder saken, og går over til å presenterer 

fordeler og ulemper ved å være medlemsslag.   

De går gjennom punkt for punkt, og sier at Studentparlamentet må bare avbryte eller 

spørre om noe hvis noe er uklart.  

Lars-Petter ber om ordet og kommenterer tallene og sier det var nevneverdig liten 

forskjell på antall delegater mellom oss og NMBU.  

Han spør også om i forhold til lobbyering  og at det brukes også mye innenfor UHR 

HVO: tenker at det mulig er mer unødvendig å bruke tid på dette nå, men heller jobbe 

med og komme oss opp etter pandemien- slik at vi ikke mister fokus.   

Studentleder går videre i saken og presenterer videre.  

Etter gjennomgangen får rådene 15 minutter til å diskutere.  

LUSP: har diskutert på rådsmøte, bedre med fem stemmer enn null stemmer i 

landsmøte sammenheng, og at selv om vi er små så kan vi gjøre en forskjell.  

Kan ikke vi eventuelt kreve litt mer oppfølging? legger de til.  

Burde skje en endringer på fordeling av delegater diskuteres det videre, burde det 

vært en annen en annen type fordelingsnøkkel? Maks ti delegater pr sted, for å 

stoppe skeiv fordeling. Så det ikke skal bli så mye jobb for studentleder, så kan 

nestleder eller medlemmer av råd, jobbe med å forbedre samarbeidet med NSO.  

HVO: en liten stemme er bedre enn en liten stemme. Må se fremover. Ser 

problematikken med mye arbeid og lite man sitter igjen med.  

IIØ: Virker bedre å trekke seg enn å for alltid kunne ha kun fem stemmer. Prøve på 

endring med antall stemmer, men tror ikke NSO går med på det. De synes det virker 

meningsløst. Bedre å fokusere på andre ting.   

Vedtak Observatører kan få si noe resten av møte, det vedtas.  

Observatør fra studentråd LUSP: Liten tue, kan velte et stort lass. Vi representer jo 

egentlig en ganske stor høgskole, det er mange dette kan kunne gå utover hvis vi 

trekker oss ut. Hvilke konsekvenser vil det ha på sikt?  

Må kunne kreve bedre oppfølging.  
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Christine AU, med saksopplysning: SST møter, sentralstyret møte, fordeling av 

delegater- AU da foreslo en jevner fordeling av delegater- det ble stemt ned av 

Sentralstyret til NSO.   

Parlamentet bestemmer seg til å gå til avstemming i saken. 

9 av 9 med stemmerett kan stemme i denne saken.  

Det Stemmes over følgende vedtak:  
A) Studentparlamentet melder seg ut av norsk studentorganisasjon?   
B) Studentparlamentet sender inn endringsforslag til NSO   

 

Det stemmes 

Vedtak A) 6 stemmer nei, 3 stemmer ja  

Vedtak B) 9 stemmer ja.  

Studentparlamentet vedtar forslag til ved B, Studentparlamentet sender inn 

endringsforslag til NSO.  

Kommer spørsmål om hvordan man skal jobbe frem endringsforslag? 

Studentleder sier at man på Kick-start på mandag vil se på dette.  

Studentleder sier at flere kan delta på Kick-start på mandag for å diskutere 

brevendringsforslag til NSO.  

29-22 Arbeidsgruppe for arrangementer  
Studentleder og Rekrutteringsansvarlig presenterer saken.  

Målet med saken er at studentrådene skal få et eieforhold til arrangementene 

fremover, og aktiv bli involvert.  

LUSP: Mange ønsker å være med, men de ville delta i ulike arrangementer, og ikke 

noe sammen.  

Studentleder sier at det kan bli flere arbeidsgrupper hvis parlamentet ønsker dette.  

LUSP: Mangfoldsuken er uken etter uke 12 (6+6) uken, greit at noen holder 

overornet eller ulike ansvarsområdet. Noen innad i gruppen holder mer ting enn 

andre.  

HVO: mangfoldsuken tidsmessig før eksamen er aktuelt for Robyn, men kan ikke 

engasjere seg like mye i alt annet.  

Studentleder: vi danner en arbeidsgruppen nå, så kan fordelingen skje av av seg 

selv.  

LUSP: Mangfoldsuken og 6+6 uka er rett etter hverandre 

Hvem sitte:  

LUSP: Lars, Inger- Synnøve, Madeleine, Helene og Tuva. 
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Gruppen får myndighet til å fordele selv hvordan de vil jobbe med dette.  

HVO: Natalie stiller 

Parlamentet går videre i sakslisten.  

 

30-22 Valg til styrer, råd og utvalg 

Velferd- og Læringsmiljøansvarlig innleder saken. 

LUSP: ber om oversikt over alle styrer, råd og utvalg.  

Studentleder sier at det jobbes med å utarbeid en oversikt.  

Org.kons legger til at det også jobbes med å oppdatere oversiktene på nett.  

Parlamentet velger å gå videre i saken.  

  

Sak 31-22 Studentfrivilligheten i Fredrikstad og Halden 
Studentleder innleder saken og det åpnes for diskusjon.  

Stor mangel på engasjerte studenter.  

LUSP: pr nå mangler de ca. 60% tillitsvalgte. Tilbakemeldinger fra studenter er at det 

er mangel på informasjonsflyt.  

HVO: Rådsleder sier at hun har hørt det samme som LUSP sier. 

Studentleder sier at det er bekymringsfullt at det mangler så mange, viktig at slik 

informasjon kommer frem tidlig.  

Observatør fra studentråd LUSP: sier at han har fått informasjon om at de trenger en 

tillitsvalgt, men at dette ikke ble nevneverdig fulgt opp.  

Observatør fra studentråd LUSP:  

Klassevandring i uke 9, for å få opp interessen 

HVO: i rådet har dette blitt diskutert mye, også på samarbeidsmøte. Nok med 

Instagram og Facebook, mulig mange av plakatene til SPiØ har fått for «standard 

utforming, så folk kanskje ikke legger merke til de i like stor grad lenger, mulig de 

burde endres?   

Bruke kakedagen mer, invitere andre til å også stå på stand me oss, slik at det vil 

skje. Vi må løfte hverandre frem.  

Styrke forholdet mellom student og foreleser. 

Studentleder informerer om at det kommer «Min side», der alle studenter skal kunne 

logge på å få opp alt som angår dem også hvem som er sin tillitsvalgt.  

LUSP: har snakket om å få frem mer om hva studentfrivilligheten er, noe som er fast 

på skolen der det står HSS jobber med , Studentparlamentet jobber med osv.. 
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I forhold til plakater, mer informasjon på selve plakaten ikke bare en QR for å lese 

mer. Starte opp med for fullt nå ved ny studiestart i august og se mulighetene i dette.  

LUSP: burde ha som roll-up som HSS og SiØ har, den har alle lest.  

Studentleder sier at det bestilles i disse dager inn ny roll-up der dette vil bli mer 

synlig.  

HVO: bruke tillitsvalgtsmøtene godt, slik at de som deltar der føler seg ivaretatt. 

Studentleder sier at med god argumentasjon så er ledelsen mer tilbørlig for å gi mer 

midler og goder i forhold til møtemat.  

Legger også at SPiØ har egen skjerm i Fredrikstad og får egen skjerm i Halden.  

LUSP: hadde vært fint å ha tillitsvalgtsmøtene i en kalender.  

Studentleder sier at det kan komme med informasjon om dette i månedsbrev.  

Studentleder spør også om det hadde vært fint å henge opp disse måndesbrevene 

på toalettene og lignende.   

Org.kons: legger til at SIØ aktivitetskalenderen er også har blitt brukt for å 

markedsføre møter.   

LUSP: ønsker et godt samarbeid med alle organisasjonene, kanskje det burde vært 

en kveld for hele studentfrivilligheten, for å bli godt kjent, fjerne konkurransen.  

LUSP:, en kveld der studentene kan bli kjent med rådet og tillitsvalgte, en 

orienteringskveld for studentfrivilligheten.  

LUSP: fremsnakke hverandre, bli bedre kjent- fordel om alle vet hvem hverandre er. 

Det at frivillige kunne blitt kjent, en kveld  

Studentleder: tar tid å lage plakater, men skal prøve å variere de litt.  

Få informasjon ut. Studentleders brunsj en arena for dette, bli enig om videre 

teamaer for dette. Dato for studentfrivillighetskveld, ønsker innspill på dette innen kl 

12:00 i morgen.  

Må bli enig om hvor dette skal holdes. Man blir ikke kjent hvis det er oppdelt.  

Alle som er studentfrivillig skal bli invitert.  

Nå kan vi starte blankt.  

Parlamentet velger å gå videre i sakslisten.  
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Sak 32-22 Observatør med kamera av 
Saksbehandler innleder saken og åpner for diskusjon.  
LUSP: Parlamentsmøte skal være seriøse og møtekultur, så bør kamera være på. 

Det er forstyrrende når folk slår av og på skjermen. Kan du ikke ha kamera på.  

Sikkerheten på møte, filming osv, så ønskes kamera på.  

Ved helt spesielle tilfeller kan man spørre om at man kan få ha kamera av, ved f.eks 

amming osv.  

HVO: Stor forskjell på om man er observatør eller vanlig deltaker. Er man observatør 

og setter av tid til dette, så da har man kamera på- kan man ikke ha kamera på så 

bør man vurdere sin deltakelse som helhet  

Parlamentet bestemmer seg for å gå videre i saken, og dette vil gjelde for møte i april 

som er digitalt.  

Sak 33 -22 Møblering i Halden og Fredrikstad  
I Fredrikstad blir det nytt kontor i H2, som blir en del av et nytt studentområdet.  

I Halden blir det som rektor så pusset opp i inngangspartiet og studentleder viser 

parlamentet hvordan det skal bli seende ut ved hjelp av en power point.  

Det åpnes for diskusjon:  

 

LUSP: fint at det kommer ordentlige arbeidsstasjoner 

Anette Fjeld: minner om at grupperommene er foreslått fjernet i ny campus plan.  

LUSP: viktig at beina kan gå ned i bakken, ikke ergonomisk over tid å dingle med 

beina.  

Parlamentet velger å gå videre i sakslisten.  

Sak 34-22 B-sak 
Da møte er lukket protokollføres verken tema eller diskusjon.  

Alle observatører er ute av rommet når sak diskuteres.   

Sak 35-22 Toaletter på HiØ 

Studentleder innleder saken og bakgrunnen for den. Det åpnes for diskusjon.  

LUSP: tenker at det er fint at vi tidlig ute med kjønnsnøytrale doer og universelt 

uformet do. Men også viktig å beholde noen doer som de er for å ta hensyn til de 

som har behov for det  

HVO: flere doer i nytt bygg som er helt like. Ikke-binære har ikke sted å gå, de må 

sette seg i «en bås», ved å måtte velge å gå på «Dame» eller «Herre» toalett. Ved at 

toalettene er kjønnsnøytrale unngår noen å måtte «oute» seg selv når de skal på do, 
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med toaletter med kun to klare «kategorier» oppleves det som vanskelig for 

transpersoner.  

LUSP: Skal det kun være egne «felles» doer med båser vil for en del kunne oppleves 

som problematisk, da man vil man kunne oppleve at noen ikke vil tørre å gå på do 

hvis doene er felles, dette kan for eksempel være av religiøse grunner. Derfor bør det 

fortsatt være noen toalett med «to kategorier» i tillegg til noen kjønnsnøytrale.  

HVO : ser ingen grunn til å skille mellom flere doer, do for alle og at de er universelt 

utformet do.  

HVO: I Fredrikstad er det lettere tilrettelagt for dette.  

Er det vanskelig i Halden så bør ikke det stoppe prosessen opp i Fredrikstad der er 

man allerede på jo vei til å la do være toalett med det som formål kun, og helt 

uavhengig av hvem som skal bruke det.  

Anette: skole har forskjellige utforming, derfor vil det være noen forskjellige 

utfordringer.  

Det diskuteres også kort ønske om å forandre HC-toalettene til å bli heller omtalt og 

skiltet som «universelt utformet toalett». Dette samtykker parlamentet til.  

Studentparlamentet velger å gå videre i sakslisten.  

Sak 36-22 Dekt kjøring i kontortid 
Studentleder innleder saken og det åpnes for diskusjon.  

LUSP: Hadde vært noe annet hvis kontortiden ikke hadde vært låst, men mer 

fleksibel.  

LUSP: har to medlemmer i rådet som bor i Moss. 

LUSP: Kjørte fra Moss for å få dekt, når hele resten av rådet var i praksis – måtte 

kjøre for å dekke kontortiden når ingen andre kunne.   

Christine AU: burde mulig være et maks tak. 

HVO: lagt opp kontortiden slik at det skal passe, og ingen bor langt unna. Det blir 

tillitsbasert, og det må det jo være.  

9 kan stemme i saken.  

A) Vedtak 9 av 9 stk stemmer nei til at det skal gå av Studentrådenes penger.  

B) Vedtak 9 av 9 stk stemmer ja til at Studentparlamentet dekker kjøringen 

Forslag til vedtak B blir vedtatt. 

 

Det blir vedtatt at studentparlamentet skal dekke kjøring til kontortid, men dette skal 

godkjennes av rådsleder, studentleder og Org.kons. 
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Sak 37-22 Bestille prøveklær  

LUSP: ønsker å bestille, slipper feilbestillinger osv.  

Org.kons legger til at pris på 3 stk vil være 705 kr.  

IIØ: mulig å få gratis prøveklær 

LUSP: forslag 

LUSP: bestiller i vanlig størrelsene S-M-L  

Parlamentet går til avstemming. 

9 stk. kan stemme i saken.  

9 av 9 stemmer for forslag til vedtak A.  

A) Det bestilles inn prøveklær 

Sak 38-22 Funksjonsbeskrivelse av UKÆ-leder  

LUSP: Helene og Tuva var interessert i mer informasjon om dette 

HVO: kan de få en frist for når de skal melde inn en person.  

Studentleder: kan man gi et navn med frist på mandag kl. 16:00.  

Målet er at man på neste parlamentsmøte vil være å vedta en slik 

funksjonsbeskrivelse.  

IIØ: Magnus fra dem kunne tenke seg å sitte med dette.  

EVETUELT SAKER 

Krisen i Europa 

 

HVO: må stryke råd og helse, og at det ikke bare skal gjelde akkurat nå.  

HVO: fordømme vold og krig, skjer mye hele tiden.  

LUSP: mange rammet av storm i UK. 

Ordstyrer viktig at vi holder oss til saken nå.  

Innspill om å sende ut en epost til alle, mulig i samarbeid med Høgskolen?  

Situasjonen bekymrer mange og mange kan få triggere, mange hensyn som må tas 

og man må trå varsomt.  

Studentleder legger til at det som gjøres vil gjøres i dialog med parlament og ledelse.  

Parlamentet går til neste eventuelt sak.  

Campus strategi: 
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Avtalene går ut med begge campus eiere.  

HiØ og styret står ovenfor et valg, hvor skal campus være:  

Et campus i en by? 

Fortsette som to campus? 

Flytte campus til et nytt sted? 

LUSP: Bare et sted blir mindre bærekraftig og vil kreve mer pendling for alle, og 

kollektivtilbudet er jo som alle allerede vet meget dårlig.   

AU Mats: blir campus flyttet et sted blir det mer makt til studentene der det legges, 

det kan gi flere muligheter og studentmassen vil samlet kunne stå sterkere både utad 

og innad.  

 LUSP: tror det vil kunne bli vanskelig å flytte et sted, hva er realistisk?  

Anette: styret skal tilslutt ta avgjørelsen, der er halve styret eksterne medlemmer. 

Legger til at hun og Jørgen taler studentens sak. De eksterne medlemmene er nok 

ikke så opptatt av HiØ sin beliggenhet, de er mer opptatt av drift osv.  

Dette vil bli styresak på møte i juni slik det ser ut nå.  

Studentparlamentet velger å gå videre i sakslisten.  

Sak 39-22 Møteevaluering  

LUSP:  at det har vært lærerikt og bra. Usikker på om noe kunne vær bedre, mulig 

vært litt avsporing her og der.  

Vært en god struktur, hadde vært lurt å ha b-saken opp mot en pause eller mot 

slutten.  

Litt avsporing, men har hentet oss greit inn igjen med god ordstyring. LUSP tar 

selvkritikk for fnising, og Sarah må gjerne være strenger.  

Møte har vært bra, gode diskusjoner – kommet i dybden på mye bra. 

Fint med et fysisk møte, synes det har vært veldig positivt. Kunne trengt en kaffe 

sånn halvveis i møte.  

HVO: 

Fint møte, fint møtes fysisk igjen.  

Til tider lite diskusjon, i dag blir det litt mye- særlig i saken om klærne.  

Gode diskusjoner, sklir litt ut, blir litt kaffe diskusjon.  

Gått gjennom mye bra, mange forskjellige diskusjoner 

IIØ:  

Fint møte, mye bedre enn når det var digitalt sist.  

Høgskolestyret:  

Tror at dette er et studentparlament som kan få til mye på et år. Noen råd kunne vært 

tjent med å ha diskutert mer på forhånd, sånn at det er tydelig hva man vil, da holder 

man det mer konkret.  
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HVO: legger til at spørsmålene i sakslisten må være mer konkrete for det gjør det 

lettere for rådene å ha diskutert godt på forhånd.  

Høgskolestyret:  

Koselig å se en del nye, gleder seg til neste møte.  

Arbeidsutvalget:  

Mats: synes det er fint med litt fnising, gjør noe med stemningen.  

LUSP Marita: fint med en sosial kveld der man kan fnisingen sin i stedet.  

Christine: sklir ut, men ingen tar det personlig når det «hentes inn igjen»  

Studentleder: mange nye med i dag, mange flinke sjeler som deltar og ikke er redd 

for å ta. Mister fokus av latter og små snakk, men ellers et veldig fint møte.   

Org.kons: Blir også forstyrret av fnising og at noen reiser seg og går uten at hun har 

fått beskjed, alt skal jo noteres ned,  

Var flere som virket som de var usikre på hva de skulle stemme, man må ikke 

stemme rødt eller grønt, er man usikker så kan man stemme blankt, eller be om mer 

tid før det stemmes.  

Alle konkluderer med at det har vært fint møte, og pennen kastes.  

 

 


