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Møtedato: 20.05.21 Møtested: Digitaltmøte rom på Zoom, grunnet COVID-19  

 

Til stede med stemmerett 

Andrea S. Nilsson Nestleder, avd. IT 

Arthur W. S Kristiansen (kun frem til sak 82-21)  Informasjonsansvarlig, avd. IT 

Ina Adele Fiskerstrand  (uten stemmerett under sak  80-21 og 81-21) Studentrådsleder, avd. LU 

Simone Anett Berg Eilertsen Nestleder, avd. LU 

Malene Herness (deltok med stemme rett under sak 80-21 og sak 81-21) Programtillitsvalgtansvarlig, avd. LU 

Yashar Irandoust  Studentrådsleder, avd. ØSS 

Kawser Mudey  (deltok frem til sak 89-21) Vara, avd. ØSS  

Marte Bråteng (Kun frem til sak 81-21) Studentrådsleder, avd. IR 

Silje Wold  Programtillitsvalgtansvarlig, avd.IR 

Til stede uten stemmerett 

Marte Emilie Skjennem Studentleder 

Kristin Annabella Kristiansen  Nestleder Campus Fredrikstad 

Oliver Lock  Nestleder Utdanningskvalitetsansvarlig  

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

Emilie Ying Ulstad (kun under orientering) Leder, Fredrikstad Studentsamfund 

Magnus Andersen Eeg (kun under orientering)  Leder, Halden Studentsamfund  

Maria Lehmann Styreleder SiØ/Høgskolestyretrepresentant 

Tommy Payne  Læringsmiljøkonsulenten 

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Sarah Lunner Ordstyrer  
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Forslag til saksliste   

   
15:15-15:20   76-21 VEDTAK   INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL   

a. Godkjenning av innkalling   
b. Godkjenning av saksliste   
c. Godkjenning av protokoll   

15:20-15:25   77-21 VEDTAK   VALG AV MØTELEDER   

15:25-15:45   78-21 ORIENTERING   ORIENTERINGER:   
a. Leder orienterer   
b. Arbeidsutvalget orienterer   
c. Studentrådene orienterer   
d. Organisasjonskonsulenten orienterer   
e. Læringsmiljøkonsulenten orienterer   
f. Studentsamskipnaden orienterer  
g. Fadderstyret orienterer  
h. Studentsamfunnene orienterer 
i. Broen orienterer  
j. Høgskolerepresentantene orienterer   
k. Ledelsen orienterer    

15:45-16:15 79-21- DISKUSJON  Forskning og studentmedvirkning i forskning 

16:15-16:20 Pause 
 

16:20-17:35 80-21 VEDTAK  Valg- Arbeidsutvalg  

17:35-17:40 Pause 
 

17:40-18:15 81-21 VEDTAK Valg- Styrer, råd og utvalg  
18:15-18:45 PAUSE  

18:45-19:00 82-21 VEDTAK Kontrollkomitè 

19:00-19:15 83-21 VEDTAK Instruks for Kontrollkomité 

19:15-19:30 84-21 VEDTAK Instruks for Valgkomité ved SpiØ 

19:30-19:45 85-21 VEDTAK Vær Varsom for SPiØ 

19:45-19:55 PAUSE  

19:55- 20:05 86-21 VEDTAK Revidering av Forretningsorden 

20:05-20:25 87-21 VEDTAK Revidering Funksjonsbeskrivelse for studentråd 

20:25:20:30 Pause 
 

20:30- 20:50 88-21 VEDTAK Resolusjon om referanseteknikk, fusk og plagiering 

20:50- 21:00 89-21 DISKUSJON  Høring- egenbetalingsforskriften  
21:00-21:05 90-21 ORIENTERING Utbetaling av honorar 

21:05-21:15 91-21 ORIENTERING Logo/Ny profil 

21:15-21:30 92-21 DISKUSJON Huskonsept 

21:30-21:40 
 

  Eventuelt 

21:40- 93-21 DISKUSJON Møtekritikk 
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76-21 INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
 

A. Innkalling 

Kommer ingen innspill 

Innkalling vedtas som den er.  

 

B. Saksliste 

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.  

 

77-21 VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER  
Arbeidsutvalget forslag til vedtak stemmes over og vedtas.  

Møteleder: Studentleder, Marte Emilie Skjennem, Ordstyrer: Sarah Lunner.  

Studentleder er ordstyrer under sak om valg til Arbeidsutvalget.  

 

 

78-21 ORIENTERINGER 
 

A. Studentleder:  

Ingenting å legge til utover allerede gitte skriftlige orientering, sier at hun får det med i 

en ukeplan.  

 

B. Arbeidsutvalget: 

 

Nestleder m/Velferd – og læringsmiljøansvar (Sarah) 

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.   

 

Nestleder Fredrikstad (Kristin)  

Ingenting å legge til utover allerede gitte skriftlige orientering. 
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C. Studentrådene: 

 

LU:  

Simone og Ina deltar og Malene deltar for Ina med stemmerett under valgene. De har vært i 

avdelingsstyremøte med ledelsen, de har hatt tillitsvalgsmøte og rådsmøte siden sist.   

Intervjuet en til å bli med i rådet i går, det er spennende er i gang med den prosessen. Utover 

det har de ingenting å melde.  

 

 

IT:  

Ikke skjedd så mye siden sist, følger opp saker som har kommet inn i forhold til fag og 

eksamen. Videreformidlet beskjeder fra AU. 

 

ØSS:  

Yashar og vara Kawser deltar på møte.  

Har hatt avdelingsstyremøte med ledelsen.  

Har hatt en konkurranse gående. 

Har hatt tillitsvalgtsmøte.  

Har hatt kontortiden sin.  

Ellers ikke så mye å melde om.  

 

IR:  

Silje deltar fra IR, leder kommer til å være litt frem og tilbake pga. eksamen.  

Har hatt rådsmøte, tillitsvalgsmøte og avdelingsmøte og møte med ledelsen.  

Sliter med dårlig oppmøte på tillitsvalgtsmøte.  

 

D. Organisasjonskonsulenten: 

Legger til følgende i skriftlig orientering: 

Tall på hvem som har tatt i bruk spillet: «Studentlivet i Koronatiden» pr 20 mai 2021:  

Campus Fredrikstad: 42 spillere og Campus Halden: 54 spillere.  

Ber om at rådene og samfunn gjerne er med og deler informasjon om spillet i sine kanaler.  

 

E. Læringsmiljøkonsulenten  

Har ikke så mye å orientere om selv, men nevner kort arrangement som holdes for alle 26 

mai  «Ærlig snakka om psykisk helse» online i Zoom fra 18:00 til 20:00. Magnus fra FSS og 

Kristin fra AU som skal ha en samtale med psykolog Aksel Inge Sinding,  Det er åpnet for 

alle å delta. Arrangementet tar utgangspunktet i de lokale resultatene i SHOT anonymt i 

forkant av arrangementet og det vil være mulig å stille spørsmål frem til arrangementet, men 

også under arrangementet anonymt.  

Tommy sender ut epost til alle høgskolens studenter i dag om arrangementet. 

Ønsker at alle sprer ordet og gjerne også bidrar med relevante spørsmål inn.     
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F. Studentsamskipnaden (SiØ) 

Siste møte forklarte hun litt om superfaddere og at saken skulle behandles på styremøte i 

mai, det er vedtatt og godkjent at SIØ går inn og bidrar her. Lønn dekkes fra midelene fra 

KD, men at SiØ i tillegg til dette bruker av egne midler på opplæring og kursing både før de 

starter som superfadder, men også gjennom året.  

Lønningen er avgrenset til i år, men opplæringsutgiften planlegger SiØ og fortsette med også 

over jul, og bake det inn i regnskapet for neste år også.  

Styreleder har tro på at superfadderordningen blir veldig bra.  

Legger også til at Studentkompisene har begynt å «virke» må gjerne dele og bli med på det 

de arrangerer.  

 

 

 

G) Fadderstyret 

108 faddere pr 20 mai, 45 i Halden og 63 i Fredrikstad. De tenker å forlenge fristen noe fordi 

færre har stilt, og heller kjøper inn litt ekstra fadderklær.  

Deltatt inn i arbeidet med fadderseminaret, er har de blant annet fått Henrik Asheim til å 

delta.  

 

H) Studentsamfunnene:  

 

FSS: 

Lite som skjer, Kranen stengt resten av semestret. Sender ut epost om Witario spill til 

studentene hver uke, ta quiz og gå tur.  

Deltatt i filming med Witario, reklame.  

Idretten har begynt å ta mer form ute- det ser det ut til at studentene setter stor pris på.  

 

HSS:  

Har lagt sin energi inn i quizene sine, de holder på med quiz ut neste uke.  

Jobbet med overgangen fra forrige styret til nytt styre.  

Har deltatt i møte om filming av campus og for Witario. Har også deltatt i møter med 

fadderstyret.  

 

I) Broen student avis:  

Vært travelt med eksamensperioden. Melder en sak til neste møte, der de vil komme ønske 

om at Broen kan få inngå under Studentparlamentet for at den skal kunne overleve det vil 

komme mer informasjon til neste møte.  

 

J.  Høgskolerepresentantene: 

Mye ansettelser, det er det de har drevet med i det siste. Går over til den nye faglig 

organiseringen og ansatt rektor, så det er mange poster som skal på plass. Legger til at 

valget som Parlamentet skal ta i dag er viktig for HiØ. Ønsker lykke til med valg.  

 

K. Ledelsen: 

Ingen fra ledelsen kunne delta, lover god orientering på møte i juni.  
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Studentleder sier i pausen at det i løpet av kort tid vil bli sendt ut et nettskjema der man vil 

kartlegge behovet for leseplasser for masterstudenter.  

 

79-21 Forskning og studentmedvirkning i forskning 
Professor i Spesialpedagogikk ved HiØ, Anders Nordahl-Hansen, kommer inn i Zoom-

rommet. Han introduserer seg kort og viser Power Point presentasjon av forskningsgruppen. 

Sier at det er vinnvinn for de som driver med forskning og involvere studenter.  

Hvordan skal de kunne nå ut til studentene?  

 

Innspill fra ØSS: bruke sosiale plattformer for å nå ut til studentene, med informasjon om 

hvilken forskning som pågår og hva studentene kan bidra med.  

 

Prosjektere fagene det foreleses imot forskningen, finne ulike problemstillingen.  

 

Tilgjengelighet viktig, det at man som forsker er åpen for at studentene tar kontakt når de har 

spørsmål og virker nysgjerrig løfter frem Anne Lena Kjøniksen fra IR som god.  

 

Innspill: sende ut undersøkelser i nettskjema og hvordan man kan kunne delta videre i 

forskningsprosjektet.  

 

Arrangere et Haxton, med en idémyldring foreslås.  

 

Innspill fra IR: når ting blir fysisk komme inn i klasser å dele forskning, vise hva som pågår. 

Hadde vært mulig å legge inn forskning som et arbeidskrav der det er mulig.  

 

Feltforsking på IR nevnes, som studentrettet forskning. Her får studentene som følger emne 

selv være i feltet.  

 

Studentleder sier at det er flott at anders deltar her i dag.   

 

Tverrfaglige prosjekter, kanskje større muligheter for det nå som flere av avdelingene slås 

sammen til fakulteter.  

 

Det kan være fint for en student og også få at den har deltatt i et større forskningsprosjekt på 

CV-en og kan ende med å få prosjektleder som referanse ved jobbsøking.   

  

Anders sier at de har snakket om å få på plass noen uformelle møteplasser for studenter der 

de snakker om forskningsprosjekter og mulighet for studenters involvering. Spør om 

tidspunkt som passer, når passer det for studentene å treffes?   

 

Innspill fra IT: synes det hadde vært fint om de som forsker hadde hatt et arrangement der 

de presenterte forskning som har pågått osv. og hva de har kommet frem til.  

 

Anders spør om markedsføring, hva fungerer?  
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Innspill ØSS: kort bakgrunn for forskningen og hvem er involvert. Video av han som leder 

prosjektet, filmet uformelt og løst. Kan være Snapchat, Tiktok, Facebook.  

Videoer sier Anders at de har snakket om, og de jobber me å involvere stipendiater i dette for 

å gjøre det mindre tørt.  

 

Innspill fra IT: kan man utveksle via et forskningsprosjekt?  

Anders svarer at HiØ ønsker mer utveksling, og det kan lages avtaler med partnere for å få 

dette til. Anders sier at de skal ta opp dette med blant annet Prorektor Annette Veberg Dahl.  

 

Anders sier at de ønsker flere åpne kanaler inn mot Studentparlamentet og få studentens 

meninger og vurderinger, men også hjelp til mulig markedsføring av forskningsprosjekter.   

 

Innspill fra IT, om at det burde markedsføres med sponset innlegg i sosiale medier, for å 

forsøke å nå flest mulig forhold til algoritmer for å nå de i den og den aldergruppen 

 

80-21 Valg- Arbeidsutvalg  
For valget lages det en egen detaljert konfidensiell valgprotokoll, som går i dybde på prosess 

og resultat.  

8 stemmeberettigede deltok under denne saken.  

 

Resultat fra valget: 

 

Studentparlamentet vedtar: 

Sarah Naomi Lunner som Studentleder for studieåret 2021/2022 

Kristin Annabella Kristiansen som Nestleder for Studieåret  2021/2022 

Christine Ruud som øvrig medlem til Arbeidsutvalget for studieåret 2021/2022.  

 

 

81-21 Valg- Styrer, råd og utvalg 
I forkant av møte har alle rådsledere mottatt valgkomiteens innstilling på epost, ved valget 

Alle kandidater som har stilt til valg for styrer, råd og utvalg er invitert til møte. De som stiller 

på møte får svart på spørsmål fra parlamentet.  

De stemmeberettigede sendes ut i eget break-out rom, hvor valgkomiteens leder deltar og 

går gjennom innstillingen og svarer på spørsmål.   

 

Det stemmes i nettskjema, resultatet presenteres til de stemmeberettigede for så at man 

deler det med de som har stilt tilbake i hovedrommet i Zoom.  

7 stemmeberettigede deltok under denne saken.  

 

Resultatet av valget, følgende representanter velges inn: 

 

Ansettelsesutvalget:  

Nora Skyttersæter Saugerud fast representant for studieåret 2021/2022. 

Ingen vara.  
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Klagenemda:  

Sara Adele Haugen som fast representant for studieåret 2021/2022. 

Ingen vara velges inn.   

 

Formidling- og samfunnskontaktutvalget (FoS): 

Hans Petter Hannas Aslakstrøm som fast representant for studieåret 2021/2022. 

Ingen vara velges inn.  

 

Forsknings- og Utviklingsutvalget (FOU):  

John Molands som fast representant for 2 studieår 2021/2022 og 2022/2023 

Ingen vara velges inn. 

 

Utdanningskvalitetsutvalget (UKU): 

Ingen representanter velges inn.   

 

Læringsmiljøutvalget: 

Helia Esteves Ferreira som fast representant for studieåret 2021/2022. 

Sara Adele Haugen som fast representant for studieåret 2021/2022. 

Sandra Mari Hansen som fast representant for studieåret 2021/2022. 

Ingen vara velges inn.  

 

Høgskolestyret: 

Lars Vegard Fosser som fast representant for studieåret 2021/2022. 

Annette Fjeld som fast representant for studieåret 2021/2022. 

Ingen vara velges inn.  

 

Skikkethetsnemnda: 

Sandra Mari Hansen Miller (HV) som fast representant for studieåret 2021/2022. 

Ragna Altmann (LU) som fast representant for studieåret 2021/2022.  

 

Studentsamskipnaden i Østfold: 

Maria Lehmann som fast representant for studieåret 2021/2022. 

Stefan Göttsche som fast representant for studieåret 2021/2022. 

Victoria Kostova som fast representant for studieåret 2021/2022. 

Ingen vara velges inn.  

 

82-21 Kontrollkomitè 
Saksbehandler presenterer saken, og åpner for innspill. 

 

LU: mener at dette er genialt 

ØSS: veldig flott, men er en krevende jobb og ikke hvem som helst kan sitte der, det må 

være en oppmerksom person. Sier de har tanker om hvem de tenker at kan sitte i den. Det 

må være noen som er kritiske og nøytrale. ØSS foreslår: Annette Fjeld, Maria Lehmann og 

Andrea fra IT-rådet.  

LU: sier at de støtter det ØSS sier og foreslår. 
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IR: stiller spørsmål til instruksen.  

Studentleder sier at neste sak er innspill til instruksen, men at dette er om det skal være en 

komité eller ei.  

Studentparlamentet utrykker at de er klare for å gå til vedtak. De hopper over å stemme på 

vedtak B.  

Det stemmes i nettskjema, det stemmes. 6 stemmeberettiget er tilstede i saken. Studentleder 

deler skjerm med parlamentet for å vise resultatet.  

Det er enstemmig vedtatt at studentparlamentet skal ha en kontrollkomité.  

 

83-21 Instruks for Kontrollkomité 
Møteleder deler skjem med den foreslåtte instruksen og åpner for innspill. 

IR innspill til linje 13 og 14 og linje til 39 og 41.  

Studentleder oppklarer og sier at man ikke har ønsket å legge det for regid når man skal ha 

det for første gang. 

 

Studentleder spør om det burde være mindre rigid nå og heller endres senere.  

 

Linje 13 til 14 og 39 til 41 fjernes i instruksen.  

På svar om spørsmål om dato, så sier studentleder at det ikke kan være tilbakevirkende 

kraft, det er derfor den er foreslått slik.  

 

Parlamentet går til avstemming på instruksen med de endringene som er gjort i møte.  

Det stemmes i nettskjema, det stemmes. 6 stemmeberettigete er tilstede i saken. 

Studentleder deler skjerm med parlamentet for å vise resultatet.  

Instruksen vedtas enstemmig med de endringene som er kommet frem under møte.   

 

84-21 Instruks for Valgkomité ved SpiØ 
Møteleder innleder saken, og forteller bakgrunn for saken.  

Deler videre skjerm med den foreslåtte instruksen oppe og ber om innspill. Møteleder nevner 

at leder av valgkomiteen har kommet med flere innspill til instruksen.  

 

IR: stiller spørsmål ved linje 14, studentleder legger til endringen.  

 

Studentleder sier at valgreglementet som skal revideres på møte i juni, dette kan utløse 

mindre endringer i denne instruksen.  

 

Kommer spørsmål ved linje 47 og 48, studentleder oppklarer dette, ingen endring legges til 

her.  

Det stemmes i nettskjema, studentleder deler skjerm for å vise resultatet.  

 

Instruksen blir enstemmig vedtatt av Studentparlamentet med de endringene som har 

kommet frem under møte.  
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85-21 Vær Varsom for SPiØ 
Saksbehandler innleder med å vise dokumentet. 

 

IR: har sett på begrepet tillitsvalgte og om det kan komme tydeligere frem hvem dette  

gjelder for. De fant ikke vedtaket som det skal stemmes over. Studentleder sier at forslag til 

vedtak ikke har kommet med i sakspapirene 

Innspill fra Kristin om å endre fra at det står tillitsvalgt til studentrepresentant. 

IR svarer med å si at det begrepet er bedre og tydeligere.   

 

IT: sier at de vil ha med begrepet tillitsvalgt med og vil gjerne kalle det studenttillitsvalgt.  

Saksbehandler foreslår at man kan legge til begge.  

 

Studentleder sier at det kan være et behov å presisere hvem dette gjelder for, da 

dokumentet kalles for Vær varsom SPIØ, i ny instruks etter fagligomorganisering utgjør 

studentparlamentet 3 representanter fra hvert råd.  

 

Saksbehandler ser behov for at det presiseres, og legger inn at instruksen er gjeldende for 

Arbeidsutvalget, studentparlamentet og studentrepresentanter/tillitsvalgte.  

 

Parlamentet går til vedtak på de endringene som er gjort. 

6 stemmeberettigede kan stemme i saken. Det stemmes i nettskjema.  

 

Vedtaket som stemmes over er at Vær varsom SpiØ vedtas med de endringer som er 

kommet frem under møte.  

Det stemmes, studentleder deler skjerm for å vise resultat.  

Vedtaket vedtas enstemmig.  

  

 

86-21 Revidering av Forretningsorden 
Møteleder innleder saken kort, og sier at det foreslås store endringer, da det var behov for 

tydelighet og presiseringer.  

Deler skjerm og går gjennom foreslåtte endringer i forretningsorden.  

Sier at det er lagt inn en ordliste i begynnelsen av forretningsorden, da det ble meldt behov 

om det under workshop.   

 

Diskuterer om sakspapirer og protokoll skal være på Engelsk. 

IT: mener at det bør holde at det kan meldes behov om det, vi er vel ikke så internasjonale 

som andre?  

LU: mener at det kan tas hensyn til det hvis det kommer en forespørsel, men at det er et klart 

behov for at dette forblir på norsk hvis ikke det forespørres om engelsk versjon.  

 

Videre går møteleder gjennom dokumentet og begrunner endringer som er lagt til underveis 

og tar imot spørsmål.  
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Møteleder sier at det i forretningsorden ikke har lagt inn noe om votering i digital møter, det 

kommer ingen ønsker om å presisere det.  

 

Kommer spørsmål om forretningsorden også skal «låses» for 3 år.  

Studentleder oppklarer at det er lite hensikts i å gjøre det, da forretningsorden i all hovedsak 

tar for seg alt som omhandler parlamentet sine møter.  

 

Innspill fra IT: synes dokumenter er veldig bra, og synes det er veldig fint at man 

implementerer begreper som også brukes i Norsk Studentorganisasjon.  

Studentparlamentet går til avstemming, det er 6 stemmeberettigede med i saken. Det 

stemmes i nettskjema. Det stemmes, studentleder deler skjerm med parlamentet for å vise 

resultatet.  

 

Studentparlamentet vedtar enstemmig forretningsorden med de endringene som er gjort og 

kommet frem under møte.   

 

87-21 Revidering Funksjonsbeskrivelse for studentråd 
Møteleder presiserer at det hovedsakelig gjort strukturelle endringer i dokumentet for at det 

skal passe med den nye fagligomorganiseringen og den nye strukturen i parlamentet.  

 

Møteleder deler skjerm og går gjennom de foreslåtte endringene, og åpner opp for spørsmål 

underveis. Det kommer ingen innspill eller meldes behov for endringer under 

gjennomgangen.   

Kommer spørsmål om hvem sitt budsjett, midler til deltakelse for rådsmedlemmer på 

konferanser skal komme fra, per nå er ikke det lagt inn i noe budsjett.  

Studentleder svarer med at det bør komme fra studentparlamentet sitt sentrale budsjett.  

 

Utover det kommer det ingen innspill eller spørsmål.  

 

Studentparlamentet går til avstemming i nettskjema, 6 er stemmeberettiget i denne saken. 

Det stemmes, studentleder deler skjem for å vise parlamentet resultatet.  

 

Studentparlamentet vedtar enstemmig revidert funksjonsbeskrivelse for studentrådene.   

 

 

88-21 Resolusjon om referanseteknikk, fusk og plagiering. 
Møteleder presenter bakgrunn for saken, sier at både eksamens kontoret og UKU stiller seg 

bak resolusjonen. Arbeidet med resolusjonen har ført til samarbeid mellom biblioteket og 

eksamenskontoret.  

Møteleder spør om det er noen innspill til resolusjonen, det er det ikke.  

Kommer spørsmål om man vet årsaken til at studenter jukser?  

Studentleder oppklarer, og sier at det nå skal settes av tid til at studieplaner og emneplaner 

skal gås gjennom med studentene, og det skal settes av tid til at biblioteket kan gi opplæring 

i referanseteknikk. De fleste som blir tatt i juks, blir det uten å være klar over at de har 

plagiert.   
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Studentleder sier at det også nå vil jobbe for å få på plass en resolusjon om det det Anders 

snakket om sak tidligere på møte, og studenters ønske om involvering i forskning.  

 

Studentparlamentet går til avstemming i nettskjema, 6 stk. er stemmeberettiget i denne 

saken. Det stemmes, studentleder deler skjem med parlamentet for å vise parlamentet 

resultatet.  

 

A) Studentparlamentet vedtar enstemmig Resolusjon om referanseteknikk, fusk og 

plagiering. 

B) Studentparlamentet vedtar enstemmig at det påbegynnes en resolusjon om 

studentmedvirkning i forskningsprosjekter.  

 

89-21 Høring- egenbetalingsforskriften 
Møteleder presenter saken kort og sier at rådene må komme med innspill til denne hvis de 

ønsker innen intern frist satt 4 juni kl. 15:00.  

 

90-21 Utbetaling av honorar 
Organisasjonskonsulenten orienter kort, og sier at hun innen kort tid vil ta kontakt med 

rådslederne for å hente inn detaljer for utbetaling av honorar. 

 

91-21 Logo/Ny profil 
Simone fra LU presenter sitt forslag til logo. Parlamentet er ikke vedtaksdyktig under denne 

saken.  

 

Innspill fra ØSS: synes fakultetslogene er fine, men synes hoved logen er litt for tekno – 

burde bli sett på av en designer.  

 

Innspill fra Oliver i AU, enig med Yashar på hoved logoen.  

 

Innspill fra Organisasjonskonsulenten om at fargene som er foreslått ikke er de samme som 

fadderstyret har valgt til sin logo, med tanke på fakultetene. Hun vil sende Simone 

fargekodene til fargene fadderstyret har brukt.   

 

Innspill fra Oliver, at det kan legges mer i fakultetenes logo, da det nå er flere institutter som 

utgjør et fakultet.   

 

Studentleder sier at man må ha et lite forbehold om at Idé House of Brands kan levere med 

ønsket farge på genser.  

Org.kons sier at det nok er et behov at man før endelig vedtak kan få undersøkt om logoen 

lar seg gjennomføre slik den er ønsket. Det blir fort dyrt med flere farger i en logo som skal 

trykkes på mye, bedre at hoved logoen er en farge.  
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Simone skal utarbeide flere forslag til logoen til neste møte, og Org.kons skal sende henne 

fargekodene som fadderstyret har brukt.   

 

92-21 Huskonsept 
Studentrådsleder av ØSS presenter saken grundig ved hjelp av Power Point.  

 

Innspill om at alt med premiering må sjekkes opp at lar seg gjøre i forhold til 

økonomireglementet, minner om at Studentparlamentets penger ikke kan brukes på alkohol.  

 

Innspill fra IT: synes det virkelig veldig bra, men kan bli utfordrende å engasjere alle i dette.  

Saksbehandler sier at de pr nå kun har kartlagt ønske om dette ved ØSS.  

 

Spørsmål fra IR: med hva som skjer etter sommeren når avdelingene slik de er i dag 

opphører, skal de nye fagretningene som nå sammenslås. 

 

Saksbehandler sier at alle vil inkluderes.  

 

Innspill fra LU: Synes dette er kjempebra, men det er et stort prosjekt. Kan det knyttes til kun 

fakultetene, og bruke logoene som Simone nå arbeider med?  

 
Saksbehandler sier at det er i forhold til premiene man har måttet nedskalere det til klasser.  

Innspill fra LU, om at premiene kan være så mangt alt fra foredrag til pizza.  

 

Innspill fra IT, synes konseptet er veldig kult, håper det vil kunne la seg gjennomføre. Ingen 

vet noe om hvordan høsten blir. Sier at studietilhørigheten og miljøet er viktig  

  

93-21 Møtekritikk 
Veldig godt møte, fint at vi er innenfor tidsskjema. Takk for alle bidrag, huskonsept og logo.  

Oversiktlig møte, som valgkomité leder veldig fornøyd med hvordan valg ble gjort.  

Fint møte, men kanskje litt langt- vanskelig å holde fokus.  

Veldig fint møte, fint at det kommer progressiv kritikk. Mange viktig saker. Skyter av valg 

gjennomføring.  

 

Oliver AU: Bra møte, med store saker.  

 
Studentleder:  
Var redd for at vi stod i fare for å ikke være vedtaksdyktig på dagens møte. Skryter av 

parlamentet og alle saker som er kommet inn.  

 

Nye AU:  

Kristin: sliten etter valgprosessen, synes prosessen med har vært veldig ryddig, takker 

komité leder. Takker for tilliten. 
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Sarah: Takker for møte, det har vært en tøff uke knyttet til valg og eksamen. Gleder seg 

veldig til å ta tak i arbeidet kommende studieår. Takker igjen for tilliten.  
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