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Møtedato: 24.03.2022 Møtested: Halden, A2-228   
  

  
Til stede med stemmerett  

  

Ruben Tuft Informasjonsansvarlig, 
Studentråd IIØ  

 Liena Lesnice Programtillitsvalgtansvarlig, 
Studentråd IIØ 

Joan Jordà PR-og rekrutteringsansvarlig, 
Studentråd IIØ 

Inger-Synnøve Johansen Informasjonsansvarlig, 
Studentråd LUSP  

Rakel Edda Sigridardottir   Programtillitsvalgtsansvarlig , 
Studentråd LUSP  

Amelia Madeleine Høitomt-Ofteb Rasmussen  Programtillitsvalgtsansvarlig, 
Studentråd  IIØ 

Robyn Nathalie Moen  Studentrådsleder Studentråd 
HVO   

Natalie Langaas  Informasjonsansvarlig, 
Studentråd HVO  

Shabnam  Ayoubi Programtillitsvalgtsansvarlig , 
Studentråd HVO  

Til stede uten stemmerett  

Sarah Naomi Lunner  Studentleder  

Mats Louis Christensen  Rekrutteringsansvarlig   

Observatører:   

Julian Cortes  Nestleder, Studentsamskipnaden 
i Østfold  

Jenny Brunsgaard EK  Fadderleder   

Andreas Nilsen   Vara representant, Studentråd 
LUSP  

Preben Reinaas Rotlid  Vikarierende 
læringsmiljøkonsulent   

Fahad Said (kom inn i møte som observatør 47-
22)   

Ansatt på Fakultetet for IIØ   

Sekretariat  

Elise Ager   Organisasjonskonsulent  

Ordstyrer  

Christine Ruud  Velferd- og 
Læringsmiljøansvarlig  
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               Saksliste       

       

15:15-
15:17      

41-22   VEDTAK       INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL       
A. Godkjenning av innkalling       
B. Godkjenning av saksliste       
C. Godkjenning av protokoll       

15:17-
15:20       

42-22  VEDTAK       VALG AV MØTELEDER  OG ORDSTYRER    

15:20 – 
15:40    

43-22 ORIENTERING       ORIENTERINGER:       
A. Studentleder orienterer       
B. Arbeidsutvalget orienterer       
C. Studentrådene orienterer       
D. Organisasjonskonsulenten orienterer       
E. Fadderstyret orienterer      
F. Studentsamskipnaden orienterer      
G. Høgskolestyrerepresentanter orienterer     
H. Studentsamfunnene orienterer    
I. Læringsmiljøkonsulenten orienterer   

J. Ledelsen orienterer     

15:40-
16:10   

44-22   DISKUSJON   17.Mai Feiring   

16:10-
16:30   

45-22  VEDTAK   Innstillinger Fadderstyret   

16:30-
16:45   

46-22  VEDTAK   Endring i funksjonsbeskrivelse Studentråd   

16:45-
17:30   

PAUSE     MIDDAG   

17:30-
17:50   

47-22  DISKUSJON   Høgskolen sin strategiske plan   

17:50-
18:00   

48-22 ORIENTERING   Påske og mangfoldsuke   

18:00-
18:20   

49-22 - DISKUSJON   B-SAK   

18:20-
18:35   

PAUSE        

18:35-
19:00   

50-22   VEDTAK   Styrer og utvalg   

19:00-
19:15   

51-22  VEDTAK   Etiske retningslinjer   

19:15-
19:25   

52-22 ORIENTERING   Økonomi   

 19:25->       EVENTUELT    
    53-22 DISKUSJON    MØTEEVALUERING   
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Pga. mange nye deltagere går studentleder grundig gjennom møtekultur før første 

sak på parlamentsmøte  

Sak 41-22 Godkjenninger  
A. Godkjenning av innkallinger, denne vedtas.   
B. Godkjenning av saksliste, samt oppmelding av saker til eventuelt. Sakslisten 
vedtas slik den er med en eventuelt sak meldt under møte av Studentråd LUSP.    
C. Godkjenning av protokoll, Protokoll fra møte i 24 februar vedtas uten 
endringer   
 

Sak 42- 22 Valg av møteledelse  
Arbeidsutvalgets forslag til møteleder og ordstyrer stemmes over og vedtas  
Møteleder Sarah Naomi Lunner, ordstyrer Christine Ruud.    

  
Sak 43 – 22 Orienteringer  
A) Studentleder  
Har ingenting å legge til i allerede gitte skriftlige orientering.    
  
B) Arbeidsutvalget  
Velferd- og Læringsmiljøansvarlig   
En ting skal strykes, vernerunder i Halden er i morgen 25/3 så den har ikke blitt 
gjennomført enda.   
Rekrutteringsansvarlig:   
En ting skal strykes, vernerunde i Halden er i morgen 25/3 så den har ikke blitt 
gjennomført enda.   
  
C) Studentrådene  
HVO:  
Opptatt av synlighet.   
Hatt PTV-Møte og rådsmøte  
Møte i fakultetsstyret  
Møte med fakultetsledesen om KD-midler.  
Jobber for tettere samarbeid med IIØ, om stand  

 

LUSP:  
Hatt kontortid  
Deltatt i work-shop om mangfoldsuka og sex uka.   
Stand tider  
Aktiviteter for kvinnedagen  
Hatt et rådsmøte og et tillitsvalgtsmøte siden sist.   
 
IIØ:   
Fått et nytt medlem inn i rådet Juan.   
Juan er PR-og rekrutteringsansvarlig, Liena er PTV  
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Tillitvalgtsmøte  
Flere i rådet var verter under karrieredag IIØ   
  
D) Organisasjonskonsulent  
Var syk når sakslisten ble sendt ut så fikk ikke lagt inn sine orienteringer:   
- Deltatt i Kick-start møter   

- Profilering  
- Status møte med studenttjenester   
- Flere prater med studentombudet  
- AU-møte  
- Innkjøp til kontor i Fredrikstad  
- Møte i Samhandlingsgruppen  
- Møte med campustjenester   
- Administeringsarbeid med UKÆ og billettsalg. Deltatt i flere møter og nå etter UKÆ  i 
evalueringsarbeidet.   
- Bistått fadderstyret ved behov, har også deltatt i et faddermøte  
- Deltatt i en workshop om uønskede hendelser    
Vil takke resten av AU og IIØ for en solid innsats under karrieredagen 16 mars. Fakultetet 
var godt fornøyd med dagen, som var veldig godt besøkt   

  
  
E) Fadderstyret   
To dager med stand i Halden for rekruttering til styret.   
Hatt digitalt   
Jobber med markedsføring av påskearrangement  
Endrer fokus til endring med rekruttering av faddere. Nettskjema for å stille som fadder er 
åpnet nå.   
Har reservert artister til arrangement under fadderukene  
Har jobbet frem en markedsføringsplan med hjelp fra Org.kons   
Skal ha møte med City Scene og Brygga Kultursal   
Skal på Lykkepromille seminar i Trondheim med tre fra styret   
Skal ha møte i fadderstyret i morgen etter møte i morgen  
Intervjuet flere ti  
   

F) Studentsamskipnaden   
Veldig glad for å tilby gratis frokost fra 08:00 til 09:30 på begge campus.   
Gratis pizza på enkelte fredager  
Årsrapporten til SiØ ble godkjent på forrige styremøte, denne tilsendes 
studentdemokratiet i disse dager.   
Oppmuntrer parlamentet til å søke på midler fra KD.   
Håper at parlamentet følger opp på det lovede samarbeidet   
  
  
G) Høgskolestyret representantene   
Ingen tilstede og har heller ikke sendt skriftlig orientering.  
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H) Studentsamfunnene   
Halden Studentsamfund:   
Gjennomføring av UKÆ.   
Hatt årsmøte i går, var i stand til å fylle 4 av ni plasser i styret. Ønsker veldig gjerne 
hjelp til å fylle opp i styret.   
Nye styret skal sette seg ned å planlegge arrangement   
Fotball, vollyball og HSS turforening er i gang med sitt.   
 
Fredrikstad studentsamfund:   
Ingen tilstede og heller ikke sent orientering   
  
I) Broen Studentavis.   
Ikke tilstede, har ikke send orientering  
 
J) Læringsmiljøkonsulenten   
Vikarierende læringsmiljøkonsulent Introduserer seg kort, og sier litt om hva han 
jobber med nå om dagen.   
Jobber fortiden med «Plutselig eksamen» prosjektet videreføres, SiØ, Eksamen, 
biblioteket og studenttjenester jobber sammen.   
«Plutselig student» introduksjonsdag før studiestart i fjort, 600 stk deltok digitalt, dette 
arbeidet skal man også gå i gang med i år.   
Minner om at læringsmiljøkonsulenten ressurs for Studentparlamentet i tillegg til 
Organisasjonskonsulenten.              
   
K) Ledelsen  
Ikke tilstede.    
  

44-22 17 mai feiring  
Saksbehandler innleder saken og gir ordet videre til Studentleder som forteller om 
sine oppleves.  
HVO: litt usikkerhet knyttet til dette, hvor mange vil delta gjennom hele dagen, og 
hvordan er det med alkohol?    
  

Studentleder: offentlige rom ikke lov med alkohol, men man kan gå i dialog med 
politiet.   
LUSP: Champagne frokost, en felles frokost, får folk ned til byen og hva som skjer da 
og kanskje videre grilling. Lavterskel der man ikke må delta på alt.   
LUSP: Hoved diskusjonen i rådet var å få studentene ned i byen.   
Morsomme leker , grilling. Ha aktiviteter utover kvelden. Rakel og Tuva kan delta på 
arrangementet, andre i rådet har lyst men er usikker enda.   
Helene, Lars, Marie og Madeleine kan sitte i en festkomité  
IIØ: Campuser, tenker det er best å ha det splittet   
 
LUSP: Viktig å tenke på om det fysisk lar seg gjennomføre i Fredrikstad, skal være 
lavterskel, skal være lett å delta for alle. Folk vil kanskje ikke være med på alt.   
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HVO: magert med sitteplasser, kan løses med halmballer.   
 
LUSP: ønsker gjerne halmballer i Halden også  
 
IIØ: Vet ikke om de internasjonale deltar på et slikt arrangement da de  
Org.kons: opplyser at parlamentet ikke alltid har holdt i markeringene selv, men har 
bistått med midler til studenter som har ønsket å arrangere noe på campus som er 
åpent for alle å kunne delta på den dagen.    
 
HVO: Robyn og Shabnam kan delta hele dagen på et slik arrangement  
 
Observatør har bedt om ordet, og parlamentet må stemme om   
 
Preben: Kranen SFO pleier det å være mulig å leie ut. Tror det er mulig å kunne 
bruke det på dagtid 17-mai.   
 
HVO: Kanskje mulig å bruke Kranen SFO til champagne frokost?   
LUSP: snakket litt om markedsføring, opp mot utvekslingsstudenter og internasjonale 
der skal det være en eget chat.   
IIØ: Ruben og Magnus kan delta på dette arrangementet   
Studentleder: har fått et spørsmål fra rektor om egen plass i 17-mai tog med egen 
fane.   
LUSP: Kan kanskje være stas for utvekslingsstudenter   
Fadderleder: ville personlig gjerne gå i råd.   
IIØ: fint og vise at vi synes og fint å kunne gå i tog.   
HVO: fin måte og vise fakultetene frem.   
LUSP: Lokke middel for å få studentene med i tog.   
Studentleder: barneskoler lokker barn med boller og is.   
IIØ: Hvor i toget vil vi gå?   
  

45-22 Innstillinger Fadderstyret   
Saksbehandler innleder og oppklarer saken.   
Rådene får 15 min til å diskutere innstillingene.   
Møte lukkes  
 

Etter at de har diskutert kommer innstilte kandidat Eilif og parlamentet får mulighet til 
å hilse på han og stille spørsmål.   
Liena som også har stilt til styret og som er tilstede får også anledning til å svare på 
spørsmål fra Studentparlamentet  
Det er ingen andre som har blitt intervjuet som har møtt til møte.  
Diskusjonen i parlamentet protokollføres ikke.   
Går til avstemming:   
 
9 av 9 kan stemme i saken.   



      PROTOKOLL 
 

7 
 

Eilif Johansen stemmes inn som Nestleder for Fadderstyret 2022  

 
46-22 Endring i styringsdokumenter funksjonsbeskrivelser 
Saksbehandler innleder saken og det åpnes for diskusjon.  
  

IIØ: spør om hva som er feil?   
Studentleder: Har ikke sett så grundig på alt, men   
HVO: diskutert det godt i rådet   
Parlamentet vil gå til   
9 av 9 kan stemme i saken  
 
9 stemmer for forslag til Vedtak A.   
 
Studentparlamentet vedtar for åpne sine styringsdokumenter for revidering våren 
2022. Målet er å endre de slik at de kan “låses” for en lengre periode.   

 
47-22 Høgskolen sin strategiske plan  
Saksbehandler innleder saken og åpner for diskusjon.   
LUSP: Målene har vært oppnåelige men resultatene viser ikke til disse. Ønsker å 
legge særlig vekt på å bruke forskning i undervisning.   
  

HVO: målene er fine men man opplever at de ikke følges og praksisers slik det er 
ment og tenkt, dette er noe HiØ burde se på, da det også kan for ansatte og 
foreleseres i enkelt av punktene oppleves som personlige overbevisning kan gå i 
veien.  
.    
Studentleder foreslår en workshop med de tillitsvalgte fra hvert fakultet.    
 
IIØ: ser behov større digitale plattformen med webkamera og zoom .  
 
Studentleder avslutter saken med å si at ledelsen gjerne vil ha innspill fra studenter til 
den strategiske planen.   

  

48-22 Påske og mangfoldsuke.   
Saksbehandlere presenterer saken og programmet for Uke 14, også delene som HiØ 
holder i.   
Studentparlamentet har fått ansvar for å dele ut påskeegg (3 egg skal gjemmes på 
hvert studiested)   
Markedsføring blir viktig av dette arrangementet, alle må bidra inn i dette.    

 
49-22 B-sak  
B-saker protokollføres ikke.  
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50-22 Styrer og utvalg  
Saksbehandler innleder saken og det åpnes for diskusjon  
Følgende fra vært råd melder seg til å sitte i komité  
LUSP: Marita   
HVO: Robyn, Tara og Natalie  
IIØ: Magnus  
9 av 9 kan stemme i saken  
9 stemmer for at:   
Marita, Robyn, Tara, Natalie og Magnus vedas alle inn i vårens valgkomité, der 
Org.kons er sekretær for valgkomiteen som vil foreta intervju av alle som har stilt til 
styrer og utvalg og legge frem en innstilling for parlamentet.  

 
51-22 Etiske retningslinjer   
Saksbehandler innleder saken, og åpner for diskusjon.   
Ingen tegner seg til ordet.   
Parlamentet ønsker å gå til avstemming .   
9 av 9 kan stemme i saken.   
  

Følgende tre forslag til vedtak er foreslått:   
A) De etiske retningslinjene vedtas  
B) De etiske retningslinjene vedtas ikke.   
C) De etiske retningslinjene godtas med endring (er)  
  

9 stemmer for forslag til vedtak A.   
Studentparlamentet vedtar de foreslåtte etiske retningslinjene slik de er blitt lagt 
frem.   

 
52-22 Økonomi  
Arbeidsutvalget legger frem saken  
Studentparlamentet går videre i sakslisten.   

 
Eventuelt  
LUSP:  
Opplever mange spørsmål om lån av ladere til mobil telefoner på 
parlamentskontoret.  
Kunne det blitt kjøpt inn ladere til Iphone og Anroid som kunne lånes ut i samarbeid 
med Studentparlamentet.   
  
HVO: opplevd det samme selv og har også hatt behov for lader men ikke funnet   
Kunne hatt en av hver på parlamentskontoret og  
Studentleder: Kan gå i samarbeid med biblioteket   
HVO: Power banks mulighet for å låne ut dette  
LUSP: Kunne man fått fastmonterte ladestasjoner med vår logo på i forbindelse med 
alle omgjøringene som skal gjøres på campus.   
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53-22 Møteevaluering   
HVO:  
Synes vi har vært effektive i dag, gode diskusjoner. Kunne vært flere diskusjoner 
kanskje. God flyt på møte.   
IIØ:  
Alltid koselig parlamentsmøtene, tatt igjen mye av tiden man lå bak.    
Brukt god tid på hver sak, oppleves som om alle fikk sagt det de ønsket å si i hver 
sak.   
LUSP:   
Minst fornøyd med luften, utover det har det vært gode diskusjoner, og viktige 
spørsmål som har blitt stilt. Synes vi er en bra gjeng.   
Veldig hyggelig med Cola Zero.   
Et generelt godt møte. Mindre fnising. Bra lokalet, bedre enn et auditorium.   
 
HVO:   
Beklager at de ikke har snakket mer engelsk når det er en engelsk talende   
 
Arbeidsutvalget:   
Fornøyd med møte, og gjennomføringen.   
Fint å ha øyekontakt med alle.   
 
Studentleder: virker som alle har forberedt seg godt til møte- takker for et godt møte 
og alle deltakerens engasjement.   
 
Møtet avsluttes og pennen kastet.   
  
 


