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Møtedato: 03.06.2021 Møtested: Digitaltmøte rom på Zoom, grunnet COVID-19  

 

Til stede med stemmerett 

Vadim Kiisel Studentrådsleder, avd. IT 

Andrea S. Nilsson Nestleder, avd. IT 

Ina Adele Fiskerstrand (uten stemmerett under sak  100-21) Studentrådsleder, avd. LU 

Simone Anett Berg Eilertsen Nestleder, avd. LU 

Malene Herness (deltok med stemme rett under sak 100-21 Programtillitsvalgtansvarlig, avd LU 

Yashar Irandoust  Studentrådsleder, avd. ØSS 

Fatima  Vara, avd. ØSS  

Marte Bråteng  Studentrådsleder, avd. IR 

Stina Maurland Sjøstrand PR – og rekrutteringsansvarlig, avd.IR 

Til stede uten stemmerett 

Marte Emilie Skjennem Studentleder 

Sarah Naomi Lunner Nestleder Campus Halden 

Oliver Lock  Nestleder Utdanningskvalitetsansvarlig  

Observatører: (kun de andre i panelt dokumenteres som observatører) 

Annette Veberg Dahl Prorektor Utdanning  

Maria Lehmann Styreleder SiØ/Høgskolestyretrepresentant 

Tommy Payne  Læringsmiljøkonsulenten 

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Kristin Annabella Kristiansen Ordstyrer  
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Forslag til saksliste    

    

15:15-15:20    96-21 VEDTAK    INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL    
a. Godkjenning av innkalling    
b. Godkjenning av saksliste    
c. Godkjenning av protokoll    

15:20-15:25    97-20 VEDTAK    VALG AV MØTELEDER    
15:25-15:55    98-21 ORIENTERING    ORIENTERINGER:    

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

15:55-16:15  99-21- VEDTAK   BROEN STUDENTAVIS  
16:15- 16:30  PAUSE    
16:30-17:15  100-21- VEDTAK   SUPPLERINGSVALG  
17:15-17:20  PAUSE    
17:20-17:25  101-21- 

ORIENTERING  
 SOMMERAVSLUTNING  

17:25- 17:40   102-21- VEDTAK  RESOLUSJON STUDENTMEDVIRKNING I 
FORSKNING  

17:40- 17:55  103-21- VEDTAK  LÆRINGSMILJØPRIS  

17:55-18:00  104-21- 
ORIENTERING  

OVERLAPP NYTT AU  

18:00- 18:30  PAUSE    
18:30-18:50  105-21- DISKUSJON  RAPPORT AU  
18:50: 19:40  106-21- DISKUSJON   RAPPORT STUDENTRÅDENE  
19:40 – 19:55  107-21 - VEDTAK  LOGO STUDENTPARLAMENTET  
19:55-20:15     EVENTUELT  
20:15  108-21   MØTEKRITIKK  

 

 

96-21 INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
 

A. Innkalling 

Kommer ingen innspill 

Innkalling vedtas som den er.  

 

B. Saksliste 
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Innspill fra Studentleder det er behov for å flytte sak 103-21 til etter orienteringer, samt at sak 

102 er diskusjonssak ikke en vedtakssak.  

Det kommer ingen innspill eller ønske om endringer. 

Sakslisten vedtas som den er med den foreslåtte tidsplanen.  

 

C. Protokoll  

Godkjenning av protokoll for april stemmes over og den vedtas uten innspill.  

 

97-21VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER  
Arbeidsutvalget forslag til vedtak stemmes over og vedtas.  

Møteleder: Nestleder Sarah Naomi Lunner, Ordstyrer: Kristin Annabella Kristiansen  

 

98-21 ORIENTERINGER 
 

A. Studentleder:  

Legger til at de jobber mye med avgangsseremoniene, håper det som er lagt ut om 

dette i SoME deles videre med tillitsvalgte.  

Jobber med å «sy-ferdig» alt så alt er klar når Sarah skal ta over.  

 

B. Arbeidsutvalget: 

 

Nestleder Fredrikstad (Kristin)  

Ingenting å legge til utover allerede gitte skriftlige orientering. 
 

Nestleder m/utdanningskvalitetsansvar (Oliver)  

Ingenting å legge til utover allerede gitte skriftlige orientering, utenom om at han har 

deltatt i et AU-møte, og skrive en avsluttende rapport.    
 

Nestleder m/Velferd – og læringsmiljøansvar (Sarah) 

Ingenting å legge til utover allerede gitte skriftlige orientering, annet enn at hun er 

med i diverse møter.  

C. Studentrådene: 

 

ØSS:  

Hadde tillitsvalgtsmøte forrige uke. Har hatt rådsmøte og møte med ledelsen.  

ØSS har gitt en «goodiebag» til de som har bidratt godt av de tillitsvalgte 

 

Yashar melder om at Yashar er tilstede på møte sammen med nestleder Fatima.  

 

IT:  

De har hatt tillitsvalgtsmøte. De sliter med rekruttering til rådet.   
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LU:  

Ina og Simone er tilstede. 

De har to prosjekter pågang fra august, podkast og et leksehjelp prosjekt i samarbeid med 

Halden kommune.   

 

HV:  

Har ikke gjort så mye siden sist.  

Beklager at ingen fra rådet deltok sist.  

Pr i dag er de kun to fungerende medlemmer, jobber for å rydde opp slik at ting er klart til 

neste semester.   

 

IR:  

Har de hatt rådsmøte, tillitsvalgtsmøter (her har de sagt hadet til de tillitsvalte, 

avdelingsstyretmøte. 

Snakket litt med ledelsen om hvordan det blir neste semester, hvordan man skal gjøre det 

videre med at IT, IR og ØSS blir ett fra august av.  

 

D. Organisasjonskonsulenten: 

Legger til at rådsledere i dag har mottatt en epost i dag honorar.  

I tillegg har hun deltatt på en presentasjon med fadderleder om «Trygg Fadder» appen, pr i 

dag 31 fadderuker i Norge som har kjøpt appen.  

 

E. Læringsmiljøkonsulenten  

Gjennomført «Ærlig snakka» om psykisk helse 26 mai, med flinke folk med 15 til 16 

deltakere, vellykket.  

Veldig mye jobb med studiestart om dagen.  

Har hatt et nytt møte i samhandlingsgruppen, verdt å nevne at  de har revidert nettsiden 

«Guide til en bedre studiehverdag», oppfordrer alle til å se over at alt ser greit ut.  

Hatt nytt møte om planlegging om fadderseminaret, regner med at Mats sier mer om det.   

 

 

F. Studentsamskipnaden (SiØ) 

Ikke skjedd så mye siden sist, skal ha styremøte 8 juni der nytt og gammelt styret overlapper, 

og ny styreleder skal velges.   

 

 

 

G) Fadderstyret 

Fadderpåmeldingen stengte i går, 120 påmeldte faddere.  

52 i Halden, 69 i Fredrikstad.  

Har hatt første møte med Superfaddere.   

Vært i kommunikasjon med kommuneoverlegene for hurtigtesting under fadderukene. 

Har så å si ferdigstilt fadderseminaret, bare små pirk igjen.  

Har rekruttert inn ny nestleder for Halden, det blir Marte Bråteng 
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Litt om Torget, det er ønsket fra HiØ at Torget må holdes digitalt.  

Torget er planlagt at 13 august og de ber om at studentrådene deltar der, med en 

representant per campus.   

 

Høgskolestyre representanten 

Har siden sist hatt et kort møte om ansettelser.  

Oppfordrer alle til å gå gjennom den nye U-H loven og ber alle sette seg inn i den. 

Ønsker alle en god sommer!   

 

I) Broen student avis:  

Ingen er tilstede 

 

 

H) Studentsamfunnene:  

 

HSS: (ingen tilstede) 

Studentleder leser opp orientering  

Har hatt sitt siste styremøte, planlegger å ha noen mindre arrangementer gjennom 

sommeren. Ellers går tiden med til å jobbe med planleggingen av Torget.  

 

FSS: (ingen tilstede)  

Org.kons leser opp orientering  

I Fredrikstad kan hun si at FSS IL er oppe for fullt, planlegger og fortsette med trening i 

sommer. 

Godt i gang med planlegging av Torget  

 

K. Ledelsen: 

(Prorektor Annette Veberg Dahl)  

Mye av vår tid går med til å rekruttere nye ledere på plass i den nye organiseringen. Det blir 

lagt ut fortløpende på  

Jobbes mye med studiestart slik som Tommy sa. OBS på at det er nye 

studieprogramansvarlige, sørger for at kunnskap overføres.  

Toppmøte om psykiskhelse, der det ble oppfordret til at fadderstyret skal vurdere å inkludere 

andre års studenter i fadderukene.  

 

 

Fordi man ligger foran tiden går man videre til neste sak da saksbehandler  i sak 103-21 ikke 

har kommet inn i møte.   

Sak 99-21 Broen studentavis 

Saksbehandler presenterer saken kort, og åpner for innspill.  

LU: Innspill om å rekruttere inn til Broen samtidig som til styrer, råd og utvalg- hjelpe de fast 

hver vår.  

LU er positive til å dele dette.  

IT: Vanskelig å rekruttere noen nå når folk er på sommeren.  
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IR: sier at de ikke viste om Broen, og at det burde markedsføres mer generelt slik at alle blir 

klar over at man har en studentavis.  

Sarah: Sier at Broen hadde mange planer, men at Korona har gjort det vanskelig for dem.  

Studentleder sier at de vil kunne legges til i nettskjema.  

Parlamentet går til avstemming i et nettskjema, følgende vedtak stemmes over:  

SPiØ velger inn medlemmer til Broen styret frem til de er på beina igjen selv. 

 

Studentleder deler skjerm med parlamentet for å vise resultat.  

9 av 10 vedtar at SPiØ velger inn medlemmer til Broen styret frem til de er på beina igjen 

selv 

 

Sak 103-21 Læringsmiljøpris  

Leder av Læringsmiljøutvalget presenterer saken og bakgrunn for hvorfor man har ønsket å 

få på plass en slik pris. Denne prisen skal både studenter og ansatte kunne nomineres til.  

Sier at det finnes ingen konkurrerende priser, fra før har du utdanningskvalitetspris og det 

jobbes med en pris for årets student.  

Sier at ingenting er hugget i stein, og at det kan justeres og evalueres underveis. Det er ikke 

primært en underviser pris, men undervisere er heller ikke utlukket fra å vinne. Det viktigste 

er at kriteriene for prisen blir møtt.  

Vinner en ansatt gis det en symbolsk gave til den ansatte og ikke pengepremier.  

Ønsker at midlene til pris skal være delt mellom LMU og SPiØ.  

Det skal lages nyhetssak som omtaler alle nominerte og vinnere. Mottaker av pengepremie 

på totalt 10 000, får vinneren beholde 2000 kr selv, de resterende 8000 kr, som skal gå til 

videre utvikling av prosjektet eller videre.  

Det åpnes for diskusjon.  

Studentleder oppklarer og sier at dette skal gå av studentparlamentets penger og ikke 

rådens penger.  

IR: synes dette er et bra tiltak.  

IT: synes det er et veldig bra tiltak, håper at det kan bidra til at flere ønsker å engasjere seg i 

læringsmiljø. Håper at flere vil kunne engasjere seg i læringsmiljø. 

Parlamentet går til avstemming i nettskjema, og det stemmes over følgende tre forslag til 

vedtak:  

A) Studentparlamentet godkjenner og støtter læringsmiljøpris og bidrar med 50% av 

kostnadene (5000,-) 

B) Studentparlamentet støtter pris, med endringer. 

C) Studentparlamentet støtter ikke saken 

 

Studentleder deler skjerm, for å vise resultatet 
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Parlamentet vedtar med 8 stemmer for forslag til vedtak A.  

Vedtaket blir at Studentparlamentet godkjenner og støtter læringsmiljøpris og bidrar med 

50% av kostnadene (5000,-) 

 

100-21 Suppleringsvalg 

3 stk. har stilt til suppleringsvalg  

Saken om suppleringsvalg kjøres i et Teams-rom, som B-sak og saksgang protokollføres 

ikke.  

Alle som har stilt får anledning til å presentere seg for parlamentet og svare på spørsmålet.  

Parlamentet går til vedtak i nettskjema, følgende kandidater vedtas inn:  

Mats Christensen velges som Utdanningskvalitetsansvarlig i Arbeidsutvalget. 

Julian Cortes, velges som medlem av Studentsamskipnaden. 

Ingrid Synnøve Rødland velges som medlem av Klagenemda. 

101-21 Sommeravslutning  

Sommeravslutningen vil kjøres som et privat arrangement.  

Ekstra ordinært parlamentsmøte: 14:00 12 juni, det er vedtak av styringsdokumenter som er 

sak på møte.  

102-21Studentmedvirkning i forskning 

Saksbehandler presenterer arbeidet som er gjort med resolusjonen til nå, og ønsker innspill. 

Det åpnes for diskusjon.  

LU: Hvem skal dette gjelde for? 

Studentleder: sier at Anders som var på møte forrige gang har ikke kommet med innspill 

enda. Meningen er at forskning som pågår skal være tilgjengelig for alle. Hvordan skal 

studentene som ønsker det kunne bidra. 

Studentleder sier at denne nå skal sendes ut på høring til blant annet Anders, UKU og andre 

fagansatte 

 

104-21 Overlapp nytt AU 

Studentleder orienterer, sier at datoene i sakslisten er feil. Datoene det vil være 21 til 22 juni.  

Legger til at Mats også vil få innkalling til dette.  

 

 

 

Sak 105-21 Rapport Arbeidsutvalget 
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Kristin fra AU presenterer sin del av rapporten først. 

Oliver fra AU presenterer videre sin del av rapporten 

Sarah fra AU presenterer videre sin del av rapporten, det gjør ved hjelp av Power Point.  

Marte Emilie fra AU presenterer tilslutt hennes del av rapporten.  

Den helhetlige rapporten til arbeidsutvalget med alle detaljer, legges ut tilgjengelig for alle 

råd i teams.  

Rapporten er offisiell og kan ettersendes ved forespørsel.  

 

Innspill om at Broen Studentavis kan brukes mere til å informere studentene om det som 

skjer og hvilke prosjekter som pågår også attraktiv studentby.  

Sarah: sier at AU medlem kan inviteres til tillitsvalgtsmøter hvis det er spesielle saker også 

rådene vil ha mer informasjon om. Hvem som helst kan skrive artikler til Broen Studentavis 

Studentleder sier at det var tenkt at man tidlig i vår skulle skrive i Broen, men at tiden har 

flydd.   

 

106-21 RAPPORT STUDENTRÅD 

Rekkefølge på presentasjon av rapporter, alle rapportene legges ut i sin helhet på Teams:  

Studentråd IR 

Studentråd LU 

Studentråd ØSS 

Studentråd HV 

Studentråd IT 

Fristen for rådene å legge ut rapporten ferdig i PDF er 11 juni. 

Ser rådene at de er forsinket skal de melde dette til Sarah og Elise 

 

107-21 Logo Studentparlamentet  

Saksbehandler Simone fra LU, presenterer sine utkast til logo.  

Org.kons har tatt forslagene til logo videre til klesleverandør som har «godkjent» alle som 

trykkvennlige. I alt er det seks forslag til logoer det skal stemmes over.  

Simone får skryt for jobben hun har gjort.  

 

Det skal i saken stemmes over to forslag til vedtak, vedtak en gjelder parlamentet sin 

hovedlogo. Det stemmes over begge i samme nettskjema:  

Vedtak 1)   

1 (organisk form runding med streker) 

2 (trekant med streker) 
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3 (Trekant uten streker) 

4 (Firkant med prikker) 

5 (Prikker i ulik størrelse i halvsirkel) 

6 (ønsker endringer) 

 
Vedtak 2)  

samme farge på logo ved hvert fakultet 

ulik farge på hver logo til hvert fakultet 

 

Studentleder deler skjerm med parlamentet for å vise resultat.  

Forslag 5, 5 (Prikker i ulik størrelse i halvsirkel), vedtas med 5 stemmer som parlamentets 

nye logo.  

Studentparlamentet vedtar i vedtak 2 at «ulik farge på hvert fakultet»  

 

Vedtatt ny logo:  
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108-21 Møtekritikk 

IT: for varm dag for møte. Kort møte, fint møte.  

ØSS: Greit møte, savner en matpause.  

IR: Greit møte, opplever at det er litt mange parlamentsmøter- 3 møter på kort tid.  

Fint å høre oppsummeringer fra alle råd i dag. 

LU: møte gikk veldig radig 

IT: kanskje greit og ikke legge de store sakene med styringsdokumenter i 

eksamenstiden.  

HV: veldig bra møte, det har gått veldig fort. Fint at møtene nå er så høytidelige 

Org.kons: Takker for møte, synes våren har gått veldig fort.  

Viktig at man ikke stresser med å bli ferdig med møtene, men at man bruker den 

tiden som er satt av, så alle føler de får sagt sitt.  

 

Oliver: kort og effektivt møte- fortsatt tidlig så folk rekker og komme seg ut.  

Marte Emilie: Møteplan er rådene med på å sette, ønsker man endringer her må man 

si det før plan vedtas  

Arbeidet med styringsdokumenter ble dere «alle» invitert med i- det var ikke 

obligatorisk for rådene å delta på dette. AU ble valgt som komité for arbeidet.  

 

Sarah gir ordet til nye AU:  

Mats: Fornøyd med møte  

Christine:  fornøyd med møte, gleder seg til høsten.   

Sarah: Fornøyd med møte, gleder seg til høsten.  


