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Møtedato: 23.09.2021  Møtested:   Aud Max, Halden 

Arkivref: Atnf/ 132-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 132-21 VEDTAK   Godkjenninger   

   

a. Godkjenning av innkallinger   

   

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   

   

15:15-15:20   132-21 VEDTAK   INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL   

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

15:20-15:25   133-21 VEDTAK   VALG AV MØTELEDER  OG ORDSTYRER 

15:25-15:35   134-21 
ORIENTERING   

ORIENTERINGER:   

a. Studentleder orienterer   
b. Arbeidsutvalget orienterer   
c. Studentrådene orienterer   
d. Organisasjonskonsulenten orienterer   
e. Læringsmiljøkonsulenten orienterer   
a. Studentsamskipnaden orienterer  
b. Fadderstyret orienterer  
g. Høgskolerepresentantene orienterer   
h. Studentsamfunnene orienterer   
i. Ledelsen orienterer   

15:35-15:50 135-21 Diskusjon Velkommen til studentombud  

15:50-16:00 PAUSE  

16:00-16:20 136-21 - Vedtak Sanitetsprodukter 

16:20-16:40 137-21 Vedtak Studentposen/studentpakken  

16:40-17:10 138-21 Diskusjon FNs klimarapport og bærekraftmål 

17:10-17:25 139-21 Diskusjon Sosiale medier 

17:25-17:45 140-21 Diskusjon Studentvalg 2022 

17:45-18:05 PAUSE  

18:05-18:45 141-21 Diskusjon Et studentdemokrati?  

18:45-19:15 142-21 Vedtak Hvordan skal høgskolen stille seg til ikke-
binære studenter? 

19:15-19:30 143-21 - Vedtak Fadderstyret 2022 

 19:30-19:50 128-21 Vedtak Representant til UKU   

(Utdanningskvalitetsutvalget) 

19:50-20:10 144-21 Diskusjon Arrangementer for SpiØ 
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20:10-20:20 PAUSE  

20:20-20:40 145-21 Diskusjon  Norsk studentorganisasjon  

20:40-21:10 146-21 Diskusjon Studentrådenes økonomi 

21:10-21:30 147-21 Vedtak  Kontortid 

21:30-21:40 148-21 Orientering Fadderstyrets håndbok 

21:40-21:50 149-21 Orientering Demokratitid 

21:50-22:00 150-21 Orientering Tillitsvalgtopplæring 

22:00-22:15 151-21 Diskusjon Verdensuken for psykisk helse 

  EVENTUELT 

22:15 152-21 Diskusjon MØTEKRITIKK 
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Arkivref: Atnf/132-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 132-21 VEDTAK   Valg av møteleder og ordstyrer  

   

  Det vises til SpiØs forretningsorden pkt 5.1.   

   

“Møteleder for SpiØ-møtene velges av parlamentet på hvert møte.   

Arbeidsutvalgets forslag til møteleder fremkommer i sakspapirene.”   

   

Forslag til vedtak:   

Arbeidsutvalgets forslag til møteleder er Sarah Naomi Lunner og Mats Christensen som 
ordstyrer.   
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 Arkivref: Atnf/133-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 133-21 Orientering   ORIENTERINGER  

   

Studentleder:   

• Prat om profileringsmateriell, og bestilt klær og annet i samarbeid med org.kons 

• Kickoffmøter hver uke med AU + org.kons (fast mandager kl. 08:15) 

• Innføring i studentparlamentets økonomi og fadderstyrets økonomi 

• Møte om mangfold med en foreleser på LU, som også ønsker å ha en sak på SpiØ 

møte i fremtiden 

• Kaffeprat med leder av studenttjenester for å snakke om våre planer i tiden fremover 

• Møte med rådsledere og nestledere ift. innspill i diverse saker 

• Deltatt på formelt faglig ledermøte 

• Møter med tilretteleggingsgruppen ved HiØ 

• Deltatt på LMU møte 

• Deltatt på debatt med politikere mtp valget  

• Møte om GDPR og Personvern i SpiØ med sikkerhetsjefen Lars Erik Aas 

• Samarbeidsmøter med FSS og HSS 

• Planlagt i samarbeid med nestleder om verdensuken for psykisk helse 

• Samarbeidsmøte med NAV og leder av tilretteleggingsgruppen- det har og vil komme 

flere behov i fremtiden som danner grunnlag for et godt samarbeid mellom oss 

studentene, HiØ og NAV  

• Møte i Campusutviklingsgruppen – inviterer prosjektleder til å orientere om dette til 

neste SpiØ møte 

• Ekstraordinært SpiØ møte ift. valg av studentrepresentanter til styrer råd og utvalg 

• Åpning av SiØ sitt nye boligtårn på Remmen 

• Hatt møter ift. faglærere som ikke overholder demokratitiden på LU 

• Møte om Parlamentets økonomi med økonomiansvarlige + nestleder og org.kons 

• Møte med studentombud 

• Deltatt på et møte om “HjemJobbHjem” - hvordan få studenter og ansatte til å reise 

mer grønt og miljøvennlig 

• Deltatt på Førstelinje-styringsmøte 

• Prat om nettsider 

• AU møte 

• Laget en god del markedsføringsmateriell til diverse aktiviteter.  

• Planlagt og gjennomført valgvake 

• Møte med studentrepresentanter og tillitsvalgte til Høgskolestyret 

• Hatt møte med Martin Gundersen leder Brygga kultursal 
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Nestleder:   

• Fadderstyrehåndbok 

• Jobbet med VUPH med de andre.  

• Møte med akademi for scenekunst 

• Delt ut studentposer på begge campuser 

• Vært i møte med Tone Skråning 

• Deltatt på møte med Sarah og Nav.  

• Fadderstyreintroduksjon 

• Deltatt i møte med økonomiavdelingen.  

• Sett debatt (valg) 

• Møte med lærer fra LUSP om mangfold. 

• Planlagt valgvake.  

• Deltatt på kakedag på begge campuser.  

• Deltatt på åpning av tårnet på Remmen.  

• Deltatt på prat om nettsider.  

  

Velferd og læringsmiljøansvarlig:   

• Er i praksis, uke 38-39 + 41. 
• Ekstraordinært parlamentmøte  
• Første LMU møte, valgt som leder 
• Deltatt på campusutviklingsplan møte  
• Satt opp opplegg i VUP uken, blir et arrangement fra studentkompisene/superfadder  
• Deltatt i møte om bekymringer fra studenter knyttet til sykdom og smitte. 
• AU møte 
• Vært med på gjennomføring av valgvake 
• Første LMU AU møte  
• Sett debatt (Valg) 
• Deltatt på kakedag (Halden)  

Utdanningskvalitetsansvarlig:   

• UKU Møte 

• Valgvake + Teknisk 

• AU Møte 

• Infomøte om Fadderukene 

• Ekstraordinært parlamentsmøte 

• Åpning av Tårnet(SiØ) 

• Stand på Høstmarked 

• Kickoff møter hver uke 

• Møte med FSS og HSS (Høytaleravtalen) 
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Studentrådene orienterer.   

  

Organisasjonskonsulent:   

• Gjort mange innkjøp både til kakedager, valgvake m.m 

• Hatt flere møter sammen med studentleder om arrangement under Verdensdagen for 
psykisk helse.  

• Deltatt på møte med studentombud 

• Flere møter om studentparlamentets økonomi 

• Møte om GDPR og Personvern 

• Deltatt på møte sammen med studentleder om HjemJobbHjem  

• Bestilling av profileringsartikler til Studentparlamentet + klær til parlamentet 

• Deltatt på møte sammen med nestleder hos frivillighetssentralen i Halden.  

• Arbeidet med Fadderhåndboka 

• Det meste av møtevirksomheten skjer sammen med studentleder  

• Au møte 

• Opplæring av nettsider 

• Evalueringsmøte av Fadderukene 2021 

• Deltatt på åpning av «Tårent»  

• Deltatt på informasjonsmøte om fadderukene.  

• M.m 

 

Læringsmiljøkonsulent orienterer.   

Studentsamskipnaden orienterer 

Fadderstyret orienterer.   
 
Høgskolestyretrepresentantene orienterer.   
 
Studentsamfunnene orienterer 

Broen Studentavis orienterer  

Ledelsen orienterer.   

  



                                       SAKSLISTE 

8 
 

Arkivref: Atnf/134-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 134-21 Diskusjon   Velkommen til studentombud 

 

BAKGRUNN:  

Tidligere Studentombud sluttet i april og det har vært en periode med intervjuprosesser og 

innkjøring av nytt Studentombud. 

SAK: 

Nå er Studentombud på plass og ønsker å hilse på studentparlamentet. Aina Karlstad 

begynte jobben sin 1.september, og hun ønsker et tett samarbeid med oss i 

studentparlamentet.  
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Arkivref: Atnf/135-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 135-21 Vedtak   Sanitetsprodukter 

 

BAKGRUNN: 

Store deler av jordens befolkning opplever menstruasjon hver måned. Det samme gjelder 

studenter. Dette fører med seg kostnader til sanitetsprodukter som den menstruerende ikke 

kan velge bort. Alle opplever menstruasjonen ulikt, og til tross for å være en naturlig prosess 

kan den oppleves stigmatiserende.  Etter pandemien ser vi også økende bruk av munnbind 

samt håndhygiene materiale, dette ønsker vi å tilby studentene våre på alle arrangementer 

SpiØ står som arrangør.  

SAK: 

Norsk studentorganisasjon har en resolusjon på dette, studentparlamentet og Høgskolen i 

Østfold bør tilby sanitetsprodukter på alle sine arrangementer og Høgskolen tilbyr dette i 

sine lokaler. 

 

Forslag til vedtak:  

A) Studentparlamentet godkjenner at vi skal tilby studenter sanitetsprodukter på alle 

arrangementer vi står som arrangør og jobbe for at Høgskolen tilbyr dette på sine 

arrangementer og sine lokaler.  

B) Studentparlamentet godkjenner ikke.  
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Arkivref: Atnf/136-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 136-21 Vedtak  Studentposer/studentpakken 

 

BAKGRUNN: 

 Hvert semester får vi om lag 2000 studentposer til å levere ut til studentene ved Høgskolen i 

Østfold. Posene per nå er ikke miljøvennlige, arbeidsutvalget ønsker en diskusjon om hvor 

vidt vi skal motta disse posene. NMBU og BI stiller seg bak oss dersom studentparlamentet 

ønsker å gjøre noe med dette, eller gå i dialog med studentpakken. I lys av FNs klimarapport 

ønsker arbeidsutvalget at studentparlamentet skal ha fokus på denne problematikken. 

SAK: 

Studentposene vi mottar er svært hyggelig for studentene, men det bør ikke gå til bekostning 

av miljøet.  Arbeidsutvalget ønsker en diskusjon rundt mottagelse av studentposer, hva 

krever studentparlamentet? Hvordan kan vi påvirke NSO (Norsk studentorganisasjon) til å 

jobbe med denne problematikken?   

Forslag til vedtak:  

A) Studentparlamentet skal arbeide med denne problemstillingen, og jobbe for et mer 

bærekraftig produkt.  

B) Studentparlamentet vedtar at det ikke skal arbeides med fremover.  
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Arkivref: Atnf/137-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Studentleder/Nestleder 

Saksnr: 137-21 Diskusjon  FNs klimarapport og bærekraftmål 

 

BAKGRUNN: 

FNs seneste klimarapport ble sluppet i august. Rapporten er svært nedslående, og de har 

trykket på en stor rød alarm, nå er det krisetilstander om vi ikke får ned forbruket i 

samfunnet. Studentparlamentet og Høgskolen i Østfold har en stor påvirkningskraft, og 

derfor ønsker arbeidsutvalget en god diskusjon rundt dette temaet.  

SAK:  

Skal studentparlamentet implementere noen FNs bærekraftmål i sitt arbeid? F.eks. med 

campusutviklingsplanene har det vært lite fokus på klima og bærekraft, skal vi legge press 

på lederne for at de skal ha fokus på dette i campusutviklingsplanene? Eller er det andre 

forslag til hva Studentparlamentet nå kan gjøre både internt, men også ta opp med HØ?   
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Arkivref: Atnf/138-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Velferd- og Læringsmiljøansvarlig 

Saksnr: 138-21 Diskusjon   Sosiale medier 

 

BAKGRUNN: 

Studentparlamentet ønsker å være tilgjengelig på ulike plattformer for å dele aktiviteter og 

saker som studentene er opptatt av. Studentparlamentet må opp og frem og være synlige 

fysisk, men ikke minst på ulike plattformer.  

SAK:  

Arbeidsutvalget har lyst til å at dere skal være med å dele saker/aktiviteter og at vi kan dele 

rådenes saker/aktiviteter. Hvordan kan vi løse dette på best mulig måte? 
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Arkivref: Atnf/139-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 139-21 Diskusjon   Studentvalg 2022 

 

BAKGRUNN: 

Studentparlamentet har hvert år studentvalg i månedsskifte oktober/november . 

Studentvalget skal i år være fra kl. 08:00 mandag 25 oktober til mandag 1 november kl. 

23:59 og vi avslutter 2 november med en kort valgvake hvor vi legger frem vinnerne av 

valget. Fristen til å stille til valg er satt til 19 oktober.  

SAK:  

Arbeidsutvalget ønsker forslag til rekrutteringen og vi lurer på hva dere planlegger i 

forbindelse med studentvalg, studentparlamentet har også tidligere år hatt en rekke 

sponsorer til premier, er dette noe studentparlament ønsker i år igjen? Da må studentrådene 

bidra til dette.  
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Arkivref: Atnf/140-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 140-21 Diskusjon   Et studentdemokrati 

 

BAKGRUNN:  

Arbeidsutvalget opplever lavere engasjement rundt det å være engasjert. Særlig etter 

pandemien. Dette gjør arbeidet vårt mer utfordrende. Arbeidsutvalget og studentparlamentet 

ønsker at flere engasjerer seg, og deltar på aktiviteter vi arrangerer. Hvis vi ikke har et 

velfungerende studentdemokrati, forsvinner Høgskolens byggeklosser og sin visjon om å 

være et studiested der studenter er med på å påvirke og medvirke i virksomheten.  

 

SAK:  

Arbeidsutvalget ønsker en diskusjon rundt det å være engasjert. Hvorfor er det slik at 

engasjement har gått ned både under men også ser ut til å gå ned etter pandemien? Og 

ønsker dere et velfungerende studentdemokrati?  
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Arkivref: Atnf/141-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Nestleder 

Saksnr: 141-21 Vedtak  Hvordan skal høgskolen stile seg til ikke-binære 
studenter?  

 

BAKGRUNN:  
Til høgskolestyret rekrutterer vi en mannlig og en kvinnelig representant. Ikke-
binære studenter kan derfor føle seg ikke-inkludert i dette. Studentparlamentet skal være 
mangfoldig, og studentene våre har ulik bakgrunn derfor må studentparlamentet fornye sine 
visjoner.   
  
SAK:  
Arbeidsutvalget ønsker å kunne rekruttere alle kjønn og ikke-binære til høgskolestyret. Per 
nå så står det ingenting i loven, forskriftene og instruksen til høgskolestyret om at det må 
være en mannlig og kvinnelig representant.   
 
Forslag til vedtak:   
A) Studentparlamentet endrer kjønnsbestemmelsen i sine styringsdokumenter.   
B) Studentparlamentet åpner ikke dokumentene.   
  



                                       SAKSLISTE 

16 
 

Arkivref: Atnf/142-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Nestleder 

Saksnr: 142-21 Vedtak   Fadderstyret 2022 

 

BAKGRUNN: 

Et vanlig fadderstyret har vanligvis en nestleder. I år har fadderstyret hatt to på grunn av 

pandemien, slik at det skulle være minst mulig forflytning mellom campusene. 

Slik tenker Arbeidsutvalget fordelingen kan være dersom studentparlamentet stiller seg bak 
dette (det er ikke økning i budsjettet til fadderstyret)   
  
Fadderleder: 10 000   
Nestleder *2:6000 = 12.000 kroner.   
Arrangementansvarlig * 2 4000 = 8000 kroner.   
Markedsførings - og rekruttings: *2 3000 = 6000 kroner.   
HSS/FSS: 2* 2000 = 4000 kroner.   
  
SAK:  
Er dette noe studentparlament ønsker å fortsette med, for at det skal bli enklere for 
fadderleder å holde styring på begge campusene?   
 
Forslag til vedtak:   
A) Studentparlamentet godkjenner forslaget til honorar til fadderstyret.   
B) Forslaget godkjennes ikke.   
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Arkivref: Atnf/143-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Mats 

Saksnr: 143-21 Vedtak   UKU-representanter 

 

BAKGRUNN:  

Saken er utsatt fra ekstraordinært studentparlament som ble holdt tirsdag 2 september. 

Utdanningskvalitetsutvalget mangler fortsatt en representant.  

 

SAK: 

Studentparlamentet  har fått inn 2 studenter som vil stille til UKU. Disse må i tråd med 

Studentparlamentet sine styringsdokumenter velges inn av studentrådene. Fordi semesteret 

allerede har startet  er det ønsket fra utvalgets side å få inn en studentrepresentant så fort 

som mulig. De 2 som har stilt til UKU er: 

Vlora Memishi 

Emilie-Alexandra Schei 

Forslag til vedtak:  

A) En av representantene velges inn 

B) Ingen av representantene velges inn, og vi begynner rekrutteringen på nytt.  
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Arkivref: Atnf/144-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Ina Fiskerstrand / Studentleder 

Saksnr: 144-21 Diskusjon  Arrangementer SpiØ 

 

BAKGRUNN:  

Sak fra Studentråd LUSP som ble ønsket under parlamentsmøte 26 august 2021. 

SAK:  

Ønsker diskusjon rundt arrangementer fremover. 
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Arkivref: Atnf/145-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Studentleder/Kontaktperson NSO 

Saksnr: 145-21 Diskusjon  Norsk studentorganisasjon 

 

BAKGRUNN: Studentparlamentet har en kontaktperson i NSO, som vi alle kan bruke når 

det er noe vi lurer på eller trenger hvis vi trenger hjelp til noe Vi ønsker Emily velkommen!  

 

SAK: Kontaktpersonen ønsker å presentere seg selv og fortelle litt om NSO. 
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Arkivref: Atnf/146-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 146-21 Diskusjon  Studentrådenes økonomi 

 

BAKGRUNN: Alle de tre studentrådene har 12000 kr til rådighet dette semesteret. 

SAK: Hvert råd skal legge frem en tydelig plan for resten av Studentparlamentet under møte 

for hva de skal bruke disse pengene på. MERK: at er viktig for høgskolen at dere ikke bruker 

penger på gavekort/premier og andre ting i desember som dere skal bruke på konkurranser i 

januar.  

Hvordan ønsker rådene å bruke sine penger denne høsten?  
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Arkivref: Atnf/147-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Mats 

Saksnr: 147-21 Vedtak   Kontortid 

 

BAKGRUNN: 

Studentrådene har før pandemien hatt kontortid, 2 timer per uke for hvert råd. 

SAK:  

Nå som studentene er tilbake på skolen, så er det ønskelig å ta opp dette igjen. Her er det 

helt greit å rullere på hvem sitter på kontoret, men tiden bør være fast for at det skal 

forutsigbart for studentene.  

Kontortid er faste tidspunkter dere sitter på kontoret for å være tilgjengelig for studentene fra 
fakultetene dere er valgt til å representere. 
Studentrådene legger frem når de tenker å ha kontortid dette semesteret.  
 
Forslag til vedtak:   
A) Kontortid-tidene godkjennes.   
 

  



                                       SAKSLISTE 

22 
 

  

Arkivref: Atnf/148-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Nestleder / Utdanningskvalitetsansvarlig 

Saksnr: 148-21 Orientering   Fadderstyrets håndbok 

 

BAKGRUNN:  

Arbeidsutvalget med flere ser at det fra år til år at det bør være noe erfaringsutveksling 

mellom fadderstyrene i tillegg til opplæringen som blir gitt i samarbeid med HiØ.  

SAK: 

Det har blitt skrevet en fadderstyrehåndbok. Denne inneholder råd, tips og anbefalinger til 

styrearbeid. Hva man gjør når noen ikke gjør jobben sin. Anbefalinger til økonomi, 

fadderukene og faddergrupper.  
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Arkivref: Atnf/149-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 149-21 Orientering   Demokratitid 

 

BAKGRUNN:  

Studentparlamentet har hatt demokratitid på torsdager fra kl. 14.00-16.00 siden 2010. 

SAK: 

Det har vært gjentatte brudd på demokratitiden det siste året. Arbeidsutvalget ber dere om å 

være strenge på demokratitiden på deres egne fakultet. Demokratitiden skal være helt fri for 

undervisning og undervisningsrelaterte aktiviteter.  
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Arkivref: Atnf/150-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Mats 

Saksnr: 150-21 Diskusjon  Tillitsvalgopplæring 

 

BAKGRUNN: 

Ifølge styringsdokumentene til studentparlamentet er Studentparlamentet og Arbeidsutvalget 

pliktig til å gi opplæring til alle tillitsvalgte dette i samarbeid med HiØ. 

SAK:  

Denne opplæringen er satt til den 11.oktober kl. 16.00-20.00. Vi i arbeidsutvalget ønsker 

innspill til hva vi kan gjøre på opplæringen. Dere i studentrådene vil også få ti minutter hver 

til å presentere dere selv for alle HiØ sine tillitsvalgte. Er dette nok tid?  
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Arkivref: Atnf/151-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Studentleder  / Studentnestleder 

Saksnr: 151-21 Diskusjon  Verdensuken for psykisk helse 

 

BAKGRUNN:  

Vi har hvert år markert verdensdagen for psykisk helse, og da har vi i studentparlamentet 

valgt å markere i en uke. Dette er ikke noe annerledes i år. 

 

SAK:  

Arbeidsutvalget har planlagt verdensuken for psykisk helse. Arbeidsutvalget ønsker hjelp fra 

studentparlamentet. Verdensuken for psykisk helse er lagt til uke 40, da de fleste ikke er i 

praksis. 

- Hvem kommer.  

- Hvilke foredrag har vi.  

- Hva trenger vi hjelp med. 

- Kan dere stå på stand? 5.oktober i Fredrikstad og 7.oktober i Halden.  

 

  



                                       SAKSLISTE 

26 
 

EVENTUELT 

  



                                       SAKSLISTE 

27 
 

 

Arkivref: Atnf/152-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 

Saksnr: 152-21 DISKUSJON  Møtekritikk 

 
Bakgrunn   
For å evaluere møtene i Studentparlamentet ønsker SPiØ-styret at 
det gjennomføres møtekritikk. Møtekritikken blir holdt med alle møtedeltakerne til stede. 
 
Sak   
Møtekritikken gjennomføres for å forbedre gjennomføringen av fremtidige møter. 
Møtets deltakere gjøres oppmerksom på å skille sak og person. 
 


