
SAKSPAPIRER

 

 
 
Møtedato:  05.01.2020 Møtested: Thon hotel Halden 

Arkivref: Atnf/01-20 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 01-20 VEDTAK GODKJENNINGER 

 

a. Godkjenning av innkalling 
 
Forslag til vedtak: 
Innkallingen godkjennes. 
 
 

b. Godkjenning av saksliste, samt oppmelding av saker til eventuelt 
 
Forslag til vedtak: 
Sakslisten og tidsplanen godkjennes, med eventuelle tillegg og endringer. 
 
 

c. Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Protokoll fra forrige møte ligger vedlagt. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
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Forslag til saksliste 

 

13:20 - 13:20 01-20 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av saksliste 
c. Godkjenning av protokoll 

13:20 - 13:25 02-20 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

13:25 - 13:25 03-20 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 

13:25 - 13:35 04-20 VEDTAK Møte- og aktivitetsplan 2020 

13:35 - 14:00 05-20 DISKUSJON Inkludering av vara 

14:00 - 14:10 06-20 ORIENTERING Valgkomite 

14:10 - 14:40 07-20 VEDTAK Valg av ordstyrer og vara 

14:40 - 14:55 PAUSE  

14:55 - 15:20 08-20 DISKUSJON Fadderukene 2020 

15:20 - 15:40 09-20 DISKUSJON Promotering Studentrådene 

15:40 - 15:50 10-20 ORIENTERING Arbeidsplan 2020 presenteres 

15:50 - 16:00 11-20 ORIENTERING Studieseminar 2020 

  Eventuelt 

16:00 - 12 -19 DISKUSJON Møtekritikk  
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Arkivref: Atnf/02-20 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 02-20 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

 
Det vises til SpiØs forretningsorden pkt 2.7. 
 

“Møteleder for SpiØ-møtene velges av parlamentet på hvert møte. 
Arbeidsutvalgets forslag til møteleder fremkommer i sakspapirene.” 

 
Forslag til vedtak: 
Arbeidsutvalget foreslår Preben Rotlid som møteleder og Sarah Naomi Lunner  som ordstyrer.  
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Arkivref: Atnf /03-20 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr:03-20 ORIENTERING ORIENTERINGER 

 
 
Sak 

a. Leder orienterer 

 

b. Arbeidsutvalget orienterer 

b1. Nestleder 

 
b2.Utdanningskvalitetsansvarlig 

 
b3. Læringsmiljøansvarlig 

 
c. Organisasjonskonsulenten orienterer  
d. Studentrådene orienterer  
e. Fadderleder orienterer 
f. Studentsamskipnaden orienterer 
g. Høgskolestyrerepresentantene orienterer 
h. Studentsamfunnene orienterer 
i.  Andre Studentorganisasjoner  
J. Læringsmiljøkonsulenten orienterer 
K. Ledelsen orienterer 
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Arkivref: Atnf/04-20 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 04-20 VEDTAK Møte- og aktivitetsplan 2020 

 
Bakgrunn 
Ved begynnelsen av hvert semester utarbeides det en møte- og aktivitetsplan som fastlegger 
møtedatoer for parlaments-, AU-, og studentrådsmøter. Denne må godkjennes av parlamentet.  
 
Sak 

Møte- og aktivitetsplan for våren 2020 må godkjennes 

 
Forslag til vedtak 

Arbeidsutvalget foreslår å vedta møte- og aktivitetsplanen for våren 2020.  
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Arkivref: Atnf/05-20 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Utdanningskvalitetsansvarlig 

Saksnr: 05-20 DISKUSJON Inkludering av vara 

 
Bakgrunn 
Studentrådene har fra tidligere ingen retningslinjer for hvordan man skal inkludere vara mer i 
rådsarbeid. Med tanke på at flere av rådene har varaer, ønsker Arbeidsutvalget derfor en 
diskusjonssak på hvordan vara kan inkluderes i rådsarbeidet. 
 
 
Sak 
Hvordan kan man inkludere vara i rådsarbeid? Og hva kan man inkludere dem i? 
Bør man eventuelt ha visse retningslinjer/kriterier for hvordan vara skal bli inkludert? 
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Arkivref: Atnf/06-20 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Utdanningskvalitetsansvarlig 

Saksnr: 06-20 ORIENTERING Valgkomite 

 
Bakgrunn 
Punkt 9.3. i vedtektene sier følgende: 
“På begynnelsen av kalenderåret utnevnes en valgkomité som har ansvar for rekruttering til 
styrer, råd og utvalg i samarbeid med PR- og rekrutteringsansvarlig. Valgkomitéen skal 
også intervjue aktuelle kandidater og skrive innstilling som fremmes for SpiØ. 
Organisasjonskonsulent er sekretær under intervjuer.” 
 
Sak 
Det orienteres om at studentparlamentet begynner arbeidet med å finne representanter til 
valgkomitèen. Komitèen skal utnevnes på neste møte slik at de kan begynne arbeidet sitt i god 
tid før gjennomføring av valg. 
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Arkivref: Atnf/07-20 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 07-20 VEDTAK Valg av ordstyrer og vara 

 
Bakgrunn 
Det skal velges en ordstyrer for året 2020. Ordstyrer plikter å delta på alle parlamentsmøter den 
kommende perioden.  
 
 
Sak 
Det er to personer som har stilt til valg som ordstyrer. Begge personene er tilstede og vil 
presentere seg for parlamentet. Det blir opp til parlamentet å velge hvem som blir ordstyrer og 
hvem som blir vara. 
Studentrådene får utdelt arbeidsutvalgets innstilling, og må ta stilling til denne. 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Innstilling fra arbeidsutvalget fremlegges på møte, og er taushetsbelagt og kan ikke vises til de 
som har stilt.  
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Arkivref: Atnf/08-20 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Nestleder i Arbeidsutvalget 

Saksnr: 08-20 DISKUSJON Fadderukene 2020 

 
Bakgrunn 
For å sikre at de nye studentene får en god start på studiene tilrettelegger høgskolen for 
fadderuker med sosialt samvær for de nye studentene. I løpet av fadderukene vil studentene ha 
muligheten til å bli kjent med andre studenter, høgskolen og byen. Det er Studentparlamentet 
ved Høgskolen i Østfold som er prosjekteier for fadderukene. Studentparlamentet nedsetter et 
fadderstyre som står ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av fadderukene. 

Sak 
Per dagens dato har det stilt en person til fadderstyret. Dette er grunnet mangel på 
markedsføring både på sosiale medier og forrige semester. Valgkomitèen har planer om å 
gjennomføre første runde med intervju 20. Januar.  
 
 
Parlamentet må ha en strategi for å kunne rekruttere dyktige kandidater slik at 
studentparlamentet kan sikre en god start på studiene i høst 2020.  
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Arkivref: Atnf/09-20 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 09-20 VEDTAK Promotering Studentrådene 

 
Bakgrunn 
Studentparlamentet har i flere år tidligere arrangert kakedager en gang i måneden på hvert 
studiested. Dette er noe studentparlamentet har prioritert for at studentmassen skal lettere 
komme i kontakt med Studentparlamentet. 
 
Sak 
Studentparlamentet må ta stilling til om dere ønsker å ha kakedager dette semesteret, og da 
eventuelt komme med forslag til datoer.  
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak er at studentparlamentet arrangerer kakedager den siste 
mandagen i måneden i Halden, og den siste onsdagen i måneden i Fredrikstad, mellom klokken 
10:00-12:00.  
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Arkivref: Atnf/10-20 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 10-20 ORIENTERING Arbeidsplan 2020 presenteres 

 
Bakgrunn 
Arbeidsplanen regulerer hva Studentparlamentet den kommende perioden skal jobbe med, og 
hvilke satsningsområder Studentparlamentet velger å fokusere på. 
 
Sak 
Arbeidsplanen er valgt flyttet til parlamentsmøte i februar, slik at Studentparlamentet har god 
mulighet å komme med sine innspill til arbeidsplanen.  
Innspillene sendes til studentleder@hiof.no gjennom “endringsforslag mal”.  
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Arkivref: Atnf/11-20 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Nestleder i Arbeidsutvalget 

Saksnr: 11-20 ORIENTERING Studieseminar 2020 

 
Bakgrunn 
Hvert år arrangerer studentparlamentet studieseminar andre torsdagen i februar. Denne dagen 
skjermes for undervisning jmf. samarbeidsavtalen.  
 
 
Sak 
Nestleder orienterer om status og fremdrift videre.  
 
 
 
Forslag til vedtak 
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EVENTUELT 
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Arkivref: Atnf/12-20 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 12 - 20 DISKUSJON MØTEKRITIKK 

 
Bakgrunn 
For å evaluere møtene i Studentparlamentet ønsker arbeidsutvalget at det gjennomføres 
møtekritikk. Møtekritikk blir holdt med alle møtedeltakerne til stede. 
 
 
Sak 
Møtekritikk gjennomføres for å forbedre gjennomføringen av fremtidige møter.  
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