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Møtedato: 14.05.2020  Møtested: Digitaltmøte rom på Zoom, grunnet COVID-19  

 

Til stede med stemmerett 

Vetle Mæland Lode Studentrådsleder, avd. IT 

Mats Herdlevær Engelien Nestleder, avd. IT 

Frida Vidme Studentrådsleder, avd. LU 

Maria Lehmann  Nestleder, avd. LU 

Sander Nygaard Studentrådsleder, avd. ØSS 

Kawser Mudey Nesleder, avd. ØSS 

Ask Nødtveidt Kase Nestleder, avd. HV 

Madeleine Fallang PR-og rekruteringsansvarlig, avd.HV 

Synne Graven- Sneltorp Studentrådsleder, avd. IR 

Sandra Ryen Nestleder, avd IR 

Til stede uten stemmerett 

Preben Reinaas Rotlid Studentleder 

Fahad Said  Nestleder 

Sarah Lunner Læringsmiljøansvarlig  

Maria Rugland  Utdanningskvalitetsansvarlig  

Observatører 
Siden dette var det første møte holdt digitalt pga. stengte campus grunnet COVID-19, var det ikke faste observatører 
med, men man fikk tilsendt deres orientering før møtet.   

Lars -Petter Jelness Jørgensen (var kort innom å orienterte)  Rektor 

Kristin Annabella Kristiansen Programtillitsvalgtansvarlig avd. IR 

Kasper Liseland (deltok med stemmerett for ØSS under sak 46-20) PR- og rekrutteringsansvarlig, avd. ØSS 

Ida Christine Karlsen (deltok med stemmerett under IT for sak 46-20) Programtllitsvalgtansvarlig avd. IT 

Marte Emilie Skjennem  Studentleder Kandidat 

Kim Lundbakken Lintho (Deltok frem til sak 47-20)  Studentleder Kandidat 

  

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Ingrid Elise Krogh Dahl  Fast ordstyrer  

 



  PROTOKOLL

 

Side 2 av 7 

Saksliste 

MERKNAD: Tiden kan avvikes noe ettersom møtet gjennomføres digitalt. Forvent at 

møtetiden kan variere.  

15:15 - 15:20 43-20 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av saksliste 
c. Godkjenning av protokoll 

15:20 - 15:25 44-20 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

15:25 - 15:45 45-20 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 - 17:45 46-20 VEDTAK VALG TIL ARBEIDSUTVALG 

17:45 - 18:00  PAUSE 

18:00 - 18:20 47-20 DISKUSJON PROGRAMTILLITSVALGTE/PTV-ANSVARLIG SIN 
ROLLE 

18:20 - 18:50 48-20 VEDTAK REVIDERING AV FUNKSJONSBESKRIVELSE 
STUDENTRÅD 

18:50 - 19:00 49-20 ORIENTERING HALVÅRS & HELÅRS RAPPORTER 

  Eventuelt 

17:55  50 -20 DISKUSJON Møtekritikk  
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43-20 Godkjenninger 

Godkjenning av innkalling 

Vedtas 

 

Godkjenning av saksliste + endringer 

Ingen endringer + ingen eventuelt saker.  

Saksliste vedtas.  

 

Protokoll fra møte i  april stemmes over 

Protokollen vedtas.  

 

44-20 Valg av møteleder og utstyrer 

Arbeidsforslag til vedtak stemmes over og vedtas.  

 

45-20 Orientering  

 

Studentleder:  

Legger til følgende i sin orientering  

Trenger en student fra Fredrikstad til campus planutvikling.  

Sendt ut høring til alle rådslederne om høring av valgt eller ansatt rektor.  

 

Nestleder:  

Legger til følgende i sin orientering 

Mye med studiestart 

Ta kontakt hvis det er noe spørsmål om det tekniske.  

 

Utdanningskvalitetsansvarlig:  

Legger til følgende i sin orientering 

Tatt med alle innsendte innspill fra parlamentet til møte i UKU.  

 

Læringsmiljøansvarlig: 

Ikke noe å legge til i orientering.  

 

Org.kons 

Ikke noe å legge til i orientering.  

 

IT:  

Deltatt på avdelingsstyremøte 

Møte med avdelingsstyre ledelsen om overgangen til digital undervisning 

Hatt rådsmøte.  
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LU:  

Ikke gjort så mye siden sist.  

Hatt digitalt tillitsvalgtsmøte 

Digitalt møte med dekan.  

Linn fra rådet har vært med i valgkomiteen.  

 

HV:  

Ask tilbake fra Madagaskar 

Kim har trukket seg fra rådet.  

Møte med ledelsen 

Ingen forsinkelser for 3 årsstudenter.  

De fleste rådssaker er satt på vent.  

Avdelingsstyremøte 19 mai.  

 

IR: 

Hatt tillitsvalgtsmøte 

Hatt møte med ledelsen.  

Hatt rådsmøte, der de blant annet snakket om hjertesakene sine.  

Prøver å finne  

 

ØSS:  

Rådsmøte 

Avdelingsstyremøte 

Funnet to studenter til å delta med videohilsen på høgskolens digitale avslutning.  

 

Fadderleder:  

Siden sist, endringene i planene slik at de er korona vennlige.  

De fleste arrangementene skal være utendørs.  

De ser for deg utekonsert, grilling- filme byløypen og omvisninger.  

Fått reduserte priser på badeland og jump.  

Vært i kontakt med pedagogstudentene for mulig samarbeid/spons 

Så langt 145 fadder totalt nå.  

ØSS har 7 stk som har meldt seg som faddere. 

Kontakt med Differ, usikkert hva som skjer der.  

Er i kontakt med Høgskolen i Volda og NMBU for å prøve å få til noe mulig samarbeid, rundt artist, som 

kan streames.  

 

Studentsamskipnaden (ikke der)  

Nestleder i AU sier noe kort, om at det jobbes med å få på plass flere boliger, lav dekningsgrad i Østfold.  

 

Høgskolestyrerepresentantene:  

Siste møte de hadde i styret var 12 mars.  

Kun vært oppdateringsmøter om situasjonen.  
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Saken om valgt eller ansatt rektor stor.  

Neste møte i Høgskolestyret er 19 mai. 

 

Halden studentsamfund:  

Det meste er flyttet frem til neste semester, alle planer er lagt på vent.  

 

Fredrikstad Studentsamfund:  

Ikke tilstede.  

 

Høgskolens ledelse:  

Rektor orienterer  

Hvordan man skal jobbe frem mot høsten.  

Lars Petter hadde møte med statsråden på torsdag. Studenter som trenger tilgang til campus for å få 

avsluttet sine studier, men også for å opprette sin progresjon.   

Høsten er veldig uklar, stor diskusjon.  

HiØ ønsker ikke å gå raskt ut, men ønsker å kunne se situasjonen an slik at man raskt kan komme tilbake 

til en normal situasjon, avstanden på 1 meter kommer til å pågå lenge. Lite sannsynlig at man klarer å 

gjennomføre undervisning med flere enn 50 stk med 1 meter avstand.  

Digitalavslutning for alle avgangsstudenter, første gang det har blitt gjennomført.  

Digital åpningsseremoni – viktig at ting er godt planlagt slik at det kan bli så forutsigbart som mulig.  

Det er sendt ut en undersøkelse, der det pr nå er 500 stk som har svart. Hvordan endring i læringsutbytte 

er blitt påvirket? Spørsmål om mer digitalbalanse når ting er tilbake til normalen.  

Utvksling og innveksling til høsten:  

Heller mot at all utveksling skal utgå, flere grunner til det, stort ansvar for studentene helse og sikkerhet. 

Reiseforsikringene gjelder kanskje ikke. Andre land flytter på semestrene sine. Møte om dette i høgskole 

og universitetsrådet neste uke.  

Smittevern viktig fokus fremover.  

Faglig omorganisering, der man går i retning av tre fakulteter- endelig vedtak skal fattes til styret tilslutt.  

Høring ute om valgt eller ansatt rektor, vil ikke mene noe om den.  

 

46-20 Valg til arbeidsutvalg 

Studentleder presenterer saken, og hvordan valget skal foregå.  

Nettskjema er programmet som brukes for å avgi stemme, logger på med feide- slik at man ser at det er 

kun to fra hvert råd som har stemt.  

Først skal det å velge studentleder, videre nestleder til sist medlemmer til arbeidsutvalget.  

Studentleder, Nestleder og Org.kons er tellekorps. Representant fra Høgskolen valgstyret deltok ikke på 

møte, men har gått gjennom detaljert valgprotokoll sammen med studentleder og Org.kons i ettertid.  

 

Valg av studentleder  

Alle kandidatene får 3 min til å presentere seg og 3 min til å svare på spørsmål. 

Rekkefølgen kandidatene var inne i parlamentsmøte:   

Sarah Lunner  

Kim-Andre Lintho  
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Hege Haugland  

Anas Wajdy 

Marte Emilie Skjennem  

Parlamentet går til digital avstemming. 

 

Marte Emilie velges til Studentleder for studieåret 2020-2021  

 

Valg av nestleder 

Alle kandidatene får 3 min til å presentere seg og 3 min til å svare på spørsmål 

Rekkefølgen kandidatene var inne i:  

Oliver Dennis Irvam Lock  

Vetle Mæland Lode  

Sarah Naomi Lunner  

Anas Wajdy har stilt, men stiller ikke til presentasjonsdel og spørsmålsdel.  

Parlamentet går til digital avstemming.  

 

Vetle Mæland Lode velges til Nestleder for Arbeidsutvalget for studieåret 2020-2021 

 

Valg av Arbeidsutvalgsmedlemmer:  

Alle kandidatene får 3 min til å presentere seg og 3 min til å svare på spørsmål.  

Rekkefølgen kandidatene var inne i:  

Kristin Annabella Kristiansen 

Sarah Naomi Lunner  

Anas Wajdy har stilt, men stiller ikke til presentasjonsdel og spørsmålsdel.  

 

Vetle Mæland Lode hadde stilt til valg som arbeidsutvalgsmedlem, men ble valgt som nestleder.  

 

Sarah Naomi Lunner og Kristin Annabella Kristiansen velges inn som arbeidsutvalgsmedlemmer for 

studieåret 2020-2021.  

 

47-20 Programtillitsvalgte/PTV-ansvarlig sin rolle 

Utdanningskvalitetsansvarlig presenterer saken kort.  

Hvilke krav skal stilles til en som skal få attest?  

Kommentar om at de ikke gjøres likt, da det er store forskjeller mellom avdelingene. Innspill om å finne 

noe som kan fungere pr avdeling.  

Bør føres oppmøte på tillitsvalgtsmøter og opplæring, og at det andre skal være på frivilligbasis.  

IR: fjerne Krav om å ta ut oppmøte på seminar, men heller legge til en kick off.  

Studentparlamentet bestemmer om at forslag om vedtaket faller bort, og parlamentet velger å gå videre til 

neste sak.  

 

48-20 Revidering av funksjonsbeskrivelse studentråd  

Sak utgår og blir sak på parlamentsmøte  høsten 2020.  
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49-20 Halvårsrapport og årsrapport 

Studentleder orienterer kort og informerer om at presentasjon av hel-og halvårsrapport er sak på 

parlamentsmøte i juni.  

 

50-20 Møtekritikk  

Bra gjennomføring av valg.  

Må finne bedre prosess på andre stemmer, ikke nikking og i chat, det må være enten eller.   

Fornøyd med møte i dag.  

Bra møte.  

Viktige valg har blitt tatt på en god måte.  

Rot med sakene etter valg.  

Glad det var formøte i forhold til det tekniske.  

Gode spørsmål til kandidatene.  

Studentleder gir masse kred til de som har stilt.  

 

Studentleder orienter kort om siste møte for semesteret fredag 5 juni, og sier at man også ønsker å ha en 

form for sommeravslutning, men vet ikke hvordan den vil bli enda.  

 

 

 

 


