
 

 

  Dato: 
26.10.19- 
27.10.19 

Semestermøte 
 
 

   Telefon: E-post: 
    studentdemokratiet@usn.no 

 

PROTOKOLL 
 

Dato: 26.10.2019 - 27.10.2019  

Tid:   26.10: 09:00 - 27.10: 15:00. 

Sted: Klækken Hotell, Hønefoss.  
 

 

Tilstede:  

Campusstyret Bø: 

Nestleder Helgi Simonsen 

SR-leder TNM Eirin Glimstad 

Kommunikasjonsansvarlig Hannah Wakeford 

Studentrådsleder HH Seselja Lydvo 

SR-leder HIU Artur Aleksander Czapka 

 

Campusstyret Drammen:  

Campusleder Mats Langseth Guttormsen 

Studentrådsleder HS Maiken Hodt 

Nestleder Amandeep Singh Bains 

Læringsmiljøansvarlig Balsharan Kaur 

Kommunikasjonsansvarlig Dilpreet Singh 

 

Campusstyret Kongsberg: 

Campusleder Nils Herman Lien Håre 

Nestleder Paul Knutson 

Studentrådsleder TNM Shakil Sheikh 

Læringsmiljøansvarlig Salar Adel 

Kommunikasjonsansvarlig Mikail Ibrahim  

Studentrådsleder HH Mahram Safdari 

 

Campusstyret Notodden: 

Campusleder Camilla Rønnevik 

Studentrådsleder HIU Ida Hansen 

 

Campusstyret Porsgrunn: 

Campusleder Josefine Lamø 

Studentrådsleder TNM Gwendolyn Anderson 

Læringsmiljøansvarlig Marie Moen 

Kommunikasjonsansvarlig Karoline Strømnes 

Studentrådsleder HS Magnus Gravdal 

 

Campusstyret Rauland: 

Campusleder Ask Borglund 

Nestleder Katerine Nybakken 
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Campusstyret Ringerike: 

Campusleder Jesper Bekkevoll 

Nestleder Lars Kristian Hvalsmarken 

Studentrådsleder HH Margrethe Antonsen Lilleng 

Læringsmiljøansvarlig Landa Suleiman 

 

Campusstyret Vestfold: 

Campusleder Guri Nilsen 

Studentrådsleder HS Ida Marie Schjenken 

 

Arbeidsutvalget: 

Studentleder, Kim Hellevammen 

Nestleder, Karoline Lie 

 

Kontrollkomité: 

Simen T. Oftedahl 

Tommy-Kristoffer Krogstad Aasebø 

 

Gjester: 

Hilde Røneid (USN) 

Amund Thomassen (USN) 

Daiva Baukiene (USN) 

Jill Eirin Undem (USN) 

Marianne Bråstad (USN) 

Halvor Austenå (USN) 

Eton Williams 
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SAKSLISTE: 

Vedtakssaker: 

V1/2019     Konstituering 

1. Valg av ordstyrer  

2. Valg av bisitter  

3. Godkjenning av innkalling  

4. Godkjenning av saksliste og dagsorden  

5. Valg av protokollfører  

6. Valg av protokollunderskrivere  

7. Valg av tellekorps  

8. Valg av tillitsperson 

9. Oppmelding av saker til eventuelt  

 

V2/2019 Økonomireglement 

V3/2019 Forretningsorden 

V4/2019 Handlingsplan 

V5/2019 Rammebudsjett 

V6/2019 Prinsipprogram 

V7/2019 Instruks: KK 

V8/2019 Instruks: VK 

V9/2019 Internasjonal plattform 

V10/2019 Valgreglement 

V11/2019 Resolusjoner 

 

Diskusjonssaker 

D1/2019 Fag-, forsknings og utdanningspolitikk 

D2/2019 Velferds- og likestillingspolitikk 

 

Orienteringssaker 

O1/2019 Orientering fra Arbeidsutvalget 

 

Valgsaker  

VA1/2019 Valg av delegater til NSO landsmøte 

VA2/2019 Valg til SSN-styret 

 

Eventuelt  

Møteevaluering 
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V1/2019 Konstituering 
Møtedato: 26.10.2019                                                                      Saksansvarlig: Ledergruppa                 

Saksnummer: V1/2019                                                                           Tidsramme: 30 min     

 

Forslag til vedtak: 

1. Øystein Parelius velges til Ordstyrer.  

2. XXXX velges til bisitter.  

3. Godkjenning av innkalling.  

4. Godkjenning av saksliste. 

5. Dagsorden godkjennes med de endringer som fremkommer i møtet.  

6. Daiva Baukiene velges til protokollfører.  

7. XXXX velges til protokollunderskriver. 

XXXX velges til protokollunderskriver. 

XXXX fra KK velges til protokollunderskriver. 

8. Marianne Bråstad velges til Semestermøtets tillitsperson. 

Nils Herman Lien Håre velges til Semestermøtets tillitsperson. 

Josefine Myrseth Lamø velges til Semestermøtets tillitsperson. 

9. Følgende gjester og observatører foreslås og gis tale og forslagsrett: XXXX XXXX 

XXXX. 

10. Tellekorpset velges og godkjennes. 

 

Behandling i møtet: 

 

Forslag fra ledergruppa: 

1. Tommy-Kristoffer Krogstad Aasebø velges til bisitter. 

2. Lars Kristian Hvalsmarken, Shakil Masood Sheikh og Simen T. Oftedahl fra KK velges 

til protokollunderskrivere. 

3. Følgende gjester og observatører foreslås å gis tale og forslagsrett: Arbeidsutvalget, 

organisasjonskonsulentene og Kontrollkomiteen. Det foreslås å gi Eton Williams tale- og 

forslagsrett. 

4. Simen T. Oftedahl, Jill Eirin Undem og Marianne Bråstad velges til tellekorps. 

 

Endringsforslag: 

5. Helgi Simonsen foreslo å flytte sak V6/2019 til etter Forretningsorden.  

Forslaget falt. 

6. Forslag om å flytte saken V6/2019 til etter V4/2019 falt.  

7. Det ble fremmet et forslag for innsending av endringsforslag for debatt som finnes sted 

den 27. oktober 2019: kl.18 i kveld den 26. oktober 2019. 

Forslaget vedtatt.  

8. Forslag om å diskutere Instruks VK og KK den 26. oktober i stedet for 27. oktober falt.  
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Vedtak:  

1. Øystein Parelius valgt til Ordstyrer. 

2. Tommy-Kristoffer Krogstad Aasebø valgt til bisitter.  

3. Møteinnkalling godkjent. 

4. Sakslister godkjent. 

5. Dagsorden godkjennes slik den foreligger med eventuelle endringer.  

6. Daiva Baukiene valgt til protokollfører. 

7. Lars Kristian Hvalsmarken valgt til protokollunderskriver. 

Shakil Masood Sheikh valgt til protokollunderskriver. 

Simen T. Oftedahl fra KK velges til protokollunderskriver. 

8. Marianne Bråstad velges til Semestermøtets tillitsperson. 

Nils Herman Lien Håre velges til Semestermøtets tillitsperson. 

Josefine Myrseth Lamø velges til Semestermøtets tillitsperson. 

9. Følgende gjester og observatører foreslås og gis tale og forslagsrett: Arbeidsutvalget, 

organisasjonskonsulenter og Kontrollkomite. Eton Williams får tale og forslagsrett. 

10. Simen Oftedahl, Jill Eirin Undem og Marianne Bråstad ble valgt til tellekorpset. 

 

Protokolltilførsel: Simen T. Oftedahl påpekte at sakspapirene til sak V1/2019, VA1/2019 og 

VA2/2019 ble sendt ut for sent i henhold til vedtektene § 4-3, punkt 2. De ble sendt ut to dager 

før møte, ikke 14 dager. Signerte under: Simen T. Oftedahl, Helgi Simonsen, Artur Aleksander 

Czapka, Josefine Lamø. 

 

Protokollen er godkjent når underskriverne har underskrevet.    
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V3/2019 Forretningsorden  
Møtedato: 26.10.2019                                                                      Saksansvarlig: Ledergruppa                    

Saksnr: V3/2019                                                                                   

 

Forslag til vedtak: 

Forretningsorden vedtas med de endringer som fremkommer i møtet. 

 

Innspill: 

  

Endringsforslag: 

1. Simen Oftedahl fremmet et forslag til Kapittel § 3-3 Tellekorps, linjenummer 54-55: 

Tellekorpset skal bestå av ett medlem av kontrollkomiteen og to deltakere uten stemmerett i 

møtet. 

Forslag vedtatt.  

2. Guri Nilsen fremmet et forslag på vegne av ledergruppa om endring og tillegg til 

Kapittel 4: § 4-1 Debatt, taletid og forslagsrett, linje 64: 

(1) Medlemmene av Semestermøte har stemme-, tale-, og forslagsrett. 

(2) I tillegg til medlemmene av Semestermøte har Arbeidsutvalget, Kontrollkomiteen, det 

administrative støtteapparatet og rektor eller den rektor bemyndiger tale- og forslagsrett.  

(3) Valgkomiteen har tale- og forslagsrett i saker som omhandler valg. 

Forslag vedtatt.  

3. Camilla Rønnevik fremmet forslag til Kapittel 4: § 4-1 Debatt, punkt 1: Møteledelser 

og eller bisitter fører talerliste og har mulighet til å foreslå å sette strek.  

Forslag vedtatt.  

4. Helgi Simonsen foreslo endring til linje 129, § 5-2 Stemmelikhet, punkt 2: Ved fortsatt 

stemmelikhet skal opprinnelig tekst/formulering bevares, dersom dette foreligger.  

Forslag falt. 

 

Vedtak:  

Forretningsorden ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.  
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V5/2019 Rammebudsjett                                          
Møtedato: 26.10.2019                                                                      Saksansvarlig: Ledergruppa                

Saksnummer: V5/2019                                                                     Tidsramme: 45 min     

 

Forslag til vedtak: 

Rammebudsjett vedtas med de endringer som fremkommer i møtet. 

 

Behandling i møtet: 

- Guri Nilsen: hvordan fordeles budsjett prosentvis i forhold til prosent studenter? 

- Hannah Wakeword: alle får en porsjon av budsjettet, på grunnlag av hvor mange 

studenter det er og forventet gjøremål. Alle styrer har forskjellig motivasjon og ideer. Da et nytt 

styre blir valgt inn skal de ha tid til å skissere hvor mye midler de trenger og til hvilket formål. 

Budsjettet fakultetet får burde gjenspeile hva de ønsker å gjøre og ikke hva fjorårets styre 

gjennomførte. 

- Karoline Lie: det er basert på forrige år, på hva ulike campuser bruker. Det er ikke basert 

på individuelt studenttall, men mer på behov. Det ble diskutert på ledergruppemøte. Neste år 

kommer mer detaljert budsjett. Strategiske midler er en buffer, et sted der alle kan bruke de 

pengene på forskjellige ting.  

- Vet ikke hvor mye semestermøte kommer til å koste. 

Endringsforslag: 

1. Simen Oftedahl foreslo redaksjonell endring til Rammebudsjett 2019 

Campusstyrebudsjett, 249 018,00. Ny tekst: Rammebudsjett 2020 Campusstyrebudsjett, 221 

251,00.  

Forslag vedtatt.  

2. Helgi Simonsen fremmet et forslag å legge til et vedlegg hvor de forskjellige punktene 

bliver forklart og hvorfor de er gjort sånn, f.eks. Lønn og Godtgjørelser betaler 2 100% årsverk 

á 400.000 til Ledergruppa og 8 25% årsverk á 100.000 hver til Campuslederne. Hva fordelinga 

til de ulike campusene er basert på er ytterst relevant for de fleste. 

Forslag falt.  

3. Artur Aleksander Czapka foreslo endring til fordeling av midlene mellom campuser: 

Kongsberg: 20000 Notodden: 20000 Strategiske midler: 150 000.  

Forslag falt.  
 

Artur Aleksander Czapka fremmet protokolltilførsel: Rammebudsjett 2020 er ikke rettferdig. 

Når det legges til at det skal være såpass store ulikheter på budsjetter hvert campus får, så mener 

undertegnende at Rammebudsjett for 2020 ikke kan støttes.  
 

Vedtak:  

Rammebudsjett ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. 
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V2/2019 Økonomireglement                                          
Møtedato: 26.10.2019                                                                     Saksansvarlig: Ledergruppa                    

Saksnummer: V2/2019                                                                    Tidsramme: 10 min     

 

Forslag til vedtak: 

Økonomireglementet vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 

Behandling i møtet: 

 

Endringsforslag: 

1. Ida Marie Schjenken foreslo å legge til et punkt nr. 5 i Kapittel 4, linje 110: Søknad om 

refusjon for utlegg og reiseutgifter må sendes inn innen utgangen av gjeldende semester. 31. 

desember for høstsemester og 30. juni for vårsemester. 

Forslag vedtatt. 

2. Ida Marie Schjenken kom med et forslag å legge til en setning i Kapittel 4, punkt 2, linje 

115: Studentleder tar avgjørelsen om det kan gjøres unntak eller ikke. Nestleder godkjenner for 

studentleder. 

Forslag vedtatt. 

3. Ida Marie Schjenken foreslo endring til Kapittel 5, punkt 4, linje 119: Taxi skal ikke 

brukes med mindre det godkjennes av Studentleder på forhånd. Nestleder godkjenner for 

studentleder. 

Forslag vedtatt. 

4. Simen Oftedahl foreslo endring til Kapittel 5, punkt 6, linje 122-125: Reiseregninger 

skal skrives på fastsatt skjema og sendes til den tildelte organisasjonskonsulenten snarest, og 

senest én måned etter at reisen er avsluttet. Reiseregningene må leveres før regnskapsåret er 

avsluttet, selv om dette er mindre enn én måned etter at reisen er avsluttet.  

Forslag vedtatt. 

 

Vedtak:  

Økonomireglementet ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. 
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V10/2019 Valgreglement 
Møtedato: 26.10.2019                             Saksansvarlig: AU 

Saksnummer: V10/2019                             Tidsramme: 15 min 

 

Forslag til vedtak: 

Valgreglementet vedtas med de endringer som fremkommer i møtet. 

 

Behandling i møtet: 

Ledergruppa kom med et tilleggsforslag §5 Valgbarhet: 

1. Alle studenter med gyldig og aktiv studierett ved USN er valgbare til verv i SDSN, råd, 

nemder og utvalg ved USN og styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. 

2. Kandidater til campusstyret må ha gyldig og aktiv studierett ved gjeldende campus. 

3. Kandidater til studentrådsleder må ha gyldig og aktiv studierett ved gjeldende fakultet. 

4. Kandidater til kontrollkomiteen kan være fra andre Universiteter og Høyskoler. 

5. Kandidater til sentrale verv må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig. 

Forslag vedtatt.  

 

Dagens punkt 5 «Alle kandidater som ønsker å stille til valg skal fremme sitt kandidatur 

skriftlig.» blir nytt punkt 6. 

 

 

Vedtak:  

Valgreglementet ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. 
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D1/2019 Fag- forsknings- og utdanningspolitikk 
Møtedato: 26.10.2019                                                                      Saksansvarlig: Ledergruppa                

Saksnummer: D1/2019                                                                        Tidsramme: 60 min     

 

Forslag til vedtak: 

Innspillene tas med til Arbeidsutvalget som utarbeider et forslag i samarbeid med komité for 

studentrådsledere og nestledere. Utkastet sendes på høring i organisasjonen og ledergruppa 

samler innspillene og utarbeider plattformen som sendes til Semestermøtet våren eller høsten 

2020.  

 

Behandling i møtet: 

 

Innspill:  

- USN burde støtte Linux, studenter som ikke bruker Windows, sliter med det. 

- Forelesere burde være oppdatert hvert år. Pedagogikk-kurs før man blir læreren og ta 

kurs mens de jobber. Undervisningskvalitet. 

- Tilbakemeldinger på karakter bør begrunnes. Vanskelig å forstå skjemaer. Standardisert 

og automatisk begrunnelse på karakter.  

- Foreleserne holder ikke frister om eksamen. Vanskelig å følge med i faget, snakker 

dårlig norsk/engelsk, dårlig emneplan.  

- Større akademiskfrihet på eksamen.  

- Skikkethetsvurderinger er veldig undervurdert. 

- Mer fokus på bekymringsmeldinger.  

- Fellesemne vurderes på USN. Dette kommer det en høring ut på: 

o Bærekraftig utvikling er viktig for studentene og framtiden og må inn i studiene. 

o Emne bør ikke være obligatorisk.  

o Fellesemne bør tilpasses til forskjellige studiebolker, osv. 

o Emne skal være interessant og gøy å lære, aktuell og interessant å ta 

- Flere studier som arbeider med mennesker. 

- Lite praksisplass på næringslivsstudier.  

- Det bør være mer praksis som er knyttet mot arbeidslivet. 

- Bachelor sykepleie har mest praksis ved USN. Dele kullene i enda mindre grupper, slik 

at det blir bedre kvalitet i praksis. 

- Invitere arbeidsgivere til stands. Studentene kommer tett til de bransjene og blir kjent til 

arbeidsgivere.  

- Studentdrevet forsking kan være en løsning til akademiske studier.  

- Mentorordning for studenter. Alle studenter skal få en faglig mentor. Gode erfaringer 

fra Ringerike: studenter kan ta kontakt og få veiledning. 

- Sette fokus på frafall i høyere utdanning, som blir stadig større og større. 

- Tilrettelegging. 

- Eksamensformer. Bla avskaffe eksamen under oppsyn. Også noen som sa imot dette.  

- Faglig fellesskap mellom studenter. 

- Praksisplasser knyttet til næringslivet der USN organiserer.  

-  Lagring og opptak av undervisning 
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-  Det var uenighet om automatisk begrunnelse på eksamen. Dette bør komme frem.  

-  Svarfrist p å klage på eksamen må komme før frist for å melde seg opp til konte.  

-  Akademisk frihet. 

-  Tilrettelegging for internasjonalisering med flere emner og pensum på engelsk.  

-  Forkunnskapskrav som ikke egentlig møter fagets behov.  

-  Implementere bærekraftsmål i alle utdannelsene. 

-  Tverrfakultetsutdannelser.  

-  Alle utdannelser som har mulighet for praksis bør få det.  

-  Krav til forskningsbasert undervisning.  

-  Tilrettelegge mer for internship. 

-  Veilederkunnskap i praksis.  

-  Undervisere: forutsigbarhet, trygget og skape engasjement.  

-  Bidra til å løfte linjeforeninger. 

-  Frivillige fra næringslivet el. Som mentorer på linjer der dette er hensiktsmessig.  

- Kvalitet i praksis.  

-  

Vedtak:  

Innspillene tas med til Arbeidsutvalget som utarbeider et forslag i samarbeid med komité for 

studentrådsledere og nestledere. Utkastet sendes på høring i organisasjonen og ledergruppa 

samler innspillene og utarbeider plattformen som sendes til Semestermøtet våren eller høsten 

2020.   
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D2/2019 Velferds- og likestillingspolitikk 
Møtedato: 26.10.2019                                                                     Saksansvarlig: Ledergruppa                  

Saksnummer: D2/2019                                                                       Tidsramme: 60 min     

 

Forslag til vedtak: 

Innspillene tas med til Arbeidsutvalget som utarbeider et forslag i samarbeid med komité for 

studentrådsledere og nestledere. Utkastet sendes på høring i organisasjonen og ledergruppa 

samler innspillene og utarbeider plattformen som sendes til Semestermøtet våren eller høsten 

2020.  

Behandling i møtet: 

Innspill:  

Diskusjon deles i to: velferdspolitikk blir diskutert i 25 min og læringsmiljøpolitikk også i 25 

min.  

Velferdspolitisk diskusjon:  

- Studentgoder også for de over 30. 

- Viktig tenke på internasjonale studenter, tilrettelegger for alle studenter som ikke kan 

norsk.  

- USN bør ta hensyn til studenter med barn or gravide studenter og tilrettelegging ved 

sykdom. 

- Viktig å evaluere studiestart. Mer ansvar på studiestart på USN, festing og alkohol. En 

del av studiestart uten alkohol. Erfaringer fra Rauland: trekke studentklubber i organisering av 

studiestart (f.eks. brettspill).  

- Kollektiv tilbud for studenter hvor det er dyrt å parkere. USN bør ha politikk på 

tilgjengelige parkeringsplasser for studenter som ikke kan kjøre kollektivt.  

- SDSN burde ha et politikk hvor USN har ansvar for studenter, blir støttet av ansatte.  

- Ensomhet er et stort problem. Gode erfaringer fra Kongsberg: pizza party mot ensomhet. 

Psykt Press, bør arrangeres årlig. 

- Mer fokus på rus og rusmisbruk, samarbeid med vertskommunen og SSN 

- Seksuell trakassering og mobbing. 

- Fokus på studenter med nedsatt funksjonsevne, og det inneholder angst og depresjon 

også. Ta hensyn til psykisk helse, sosial og velferd. Viktig å fokusere på hvordan de problemene 

løses. Gode erfaringer fra Bø: Hjerne Det! arrangement på Verdensdag for psykisk helse. 

- Tilrettelegge til studenter som har eksamen. Problemer med eksamenskontoret i Bø. 

- Problemer med studentarrangement, vanskelig å få studenter på arrangement. 

- Undervisning på engelsk, men studenter sliter til å forstå på eksamen. Viktig å styrke 

kompetansen til foreleserne. Kvaliteten varierer på undervisninger på engelsk.  

- SSNs helserefusjonsordning må endres slik studenter ikke må dekke alt selv på forhånd. 

- Tilbud på treningssenter for studenter. 

- Mange studentboliger er tomme. Høye leiepriser.  

- Studenter sliter med økonomi, et forslag er økonomikurs for studenter.  

- USN bør ta et større ansvar for studiestarten.  

- Fastlegeordning for alle studenter. Også tannlege? 
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- Se mer på årsaker til de dårlige tallene i undersøkelsene. Hva ligger bak. Hvorfor er 

studenter ensomme. Hvorfor ruser deg seg.  

- Vi bør prioritere verdensdagen for psykisk helse og samarbeide med andre aktører.  

-  Varslingssystem som fungerer godt. Mobbing, seksuell trakassering ol.  

-  Styrke studentombudrollen.  

-  Faglig fokus i studiestarten. Mindre alkohol og mer fokus på inkludering.  

 

Læringsmiljøpolitisk diskusjon 

- Oppfølging av studenter som slutter. Viktig å høre med studenter hvorfor det skjer. 

Fokus er mindre frafall av studenter. 

- «Si ifra» funksjon fungerer veldig dårlig, saker som er alvorlig får ikke tiltak.  

- Faglig samarbeid mellom ansatte og studenter. Emneevaluering. Lage rutinemøter 

mellom studentrådslederne, programkoordinatorer og emneansvarlige.  

- Undervisere pliktes til å filme alle undervisninger. Bra for studenter som ikke kan møte 

på skolen (har brukket ben for eksempel). Filmet bra også når man skal forberede seg til 

eksamen. 

- Mobbing og seksuell trakassering.  dette er spesielt også i forhold til praksis. Bør ære 

obligatorisk informasjon før praksis.  

- Problemer med luft og klimaet på campuser. Vanskelig å få stort nok forelesningsrom. 

- Usynlige utenlandske studenter. Nettverk er viktig, de vil gjerne bli inkludert. Forslag 

er å inkludere og blande alle typer studenter. Erfaringer fra Rauland: det fungerer bra på 

Rauland, de inkluderer studenter på hver aktivitet. Bø: promotering både på norsk og engelsk. 

Idrettslinje, spill klubben involverer alle studenter.  

- Skape interesse for ingeniørfag. Ulike tiltak på studiet for å rekruttere som åpen dag for 

barneskole/uskole el. 

- USN skal verdsette alle studieprogrammer på same nivå, respektere og prioritere likt. 

- Lengre åpningstid: 

o Campus Kongsberg stenges alt for tidlig, studenter blir kastet ut. Lengre åpningstid 

eller ha døgnåpen campus.  

o Det kan påvirke psykisk helse for studenter, skaper rusbruk. 

o Studenter bestemmer selv når de vil lese og tar selv ansvar for læringsprosess 

o Det er lurt å ha bibliotek åpent lenger i eksamensperiode.  

o Lengre åpningstid kan bidra for å bedre læringsmiljø, det er bedre å sitte sammen 

med studenter.  

o Erfaring fra Ringerike: har døgnåpen bygg. Ikke mange blir sittende midt på natt. 

o Viktig å tenke bærekraft, tenke på strøm osv.  

- Billigere opplegg, gratis muligheter på studiestart.  

- App om fadderuke, klubber osv. informasjonskanaler som funker? Jesper: godt 

samarbeid mellom USN, Fadderstyret, studentsamfunnet og SDSN. Ringerike har en app som 

heter Differ.  

- Samarbeid med næringslivet.  
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- Kantiner på campus. Kraftig prisøkning det siste året. Mat på butikk er billigere enn på 

kantina. Press på SSN.  

- Studentene bør likestilles med arbeidsmiljøloven som ansatt har. Hvis man har sykt barn 

for eksempel, fravær, fritak osv. Dette bare burde gjelde for deler av loven.  

- Emneevalueringer fungerer ikke som de skal. Underveisevaluering kommer for sent og 

det blir ikke gjort noe med (hører kanskje hjemme i FFUP, men ble tatt opp her). 

- Ta i bruk klasseledere i studiestarten, lønnet av USN.   

Vedtak:  

AU tar med seg innspill. 
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V11/2019 Resolusjoner 
Møtedato: 26.10.2019                                                                     Saksansvarlig: Ledergruppa                  

Saksnummer: V11/2019                                                                     Tidsramme: 30 min     

 

Forslag til vedtak: 

Resolusjoner vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 

Behandling i møtet: 

- Kontrollkomite ønsker å legge et forslag at resolusjoner sendes til ledergruppa.  

- Det er planlagt debatt til to resolusjoner: Resolusjon om bærekraft og Resolusjon om e-

undervisning og e-lagring. 

- Ledergruppa anbefaler ikke å debattere/vedta resolusjoner. Resolusjoner diskuteres på 

hvert campusstyre. Viktig at resolusjoner har kvalitet, derfor skal resolusjonene forbedres. 

Innspill fra Drammen: resolusjonene skal diskuteres på tillitsvalgt nivå, viktig å få innspill fra 

studenter.  

- Semestermøte burde kunne presentere alle studenter derfor er det viktig å vedta 

resolusjoner på semestermøte.  

- Forslag er å diskutere men ikke vedta resolusjoner, slik at AU kan ta innspill til neste 

ledergruppa møte. 

- AU ønsker å behandle to resolusjoner på semestermøtet. 

 

Votering: hvor mange resolusjoner vi skal behandle. 31 stemmeberettigede.  
Forslag nr. 1: Det skal behandles to resolusjoner på semestermøte.  

Forslag nr. 2: Ingen av resolusjoner skal behandles på semestermøte. 

Anbefaling til ledergruppe legges til grunn. Forslag nr. 2 vedtatt.  

 

Vedtak: 

Nils Herman Lien Håre fremmet protokolltilførsel: I sak V11/2019 Resolusjoner mener 

følgende at semestermøtet burde ha behandlet to av resolusjonene. Signerte under: Nils Herman 

Lien Håre, Jesper Bekkevoll, Lars Kristian Hvalsmarken, Margrethe Antonsen Lilleng, Landa 

Suleiman, Paul Knutson, Mahram Safdari, Shakil Sheikh, Salar Adel, Ida Hansen, Helgi 

Simonsen. 

 

Forslag om at semestermøtet ikke behandler resolusjonene ble vedtatt. 

Forslag om at resolusjonene sendes til ledergruppa for behandling ble vedtatt. 
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V6/2019 Prinsipprogram                                          
Møtedato: 26.10.2019                                                                      Saksansvarlig: Ledergruppa                    

Saksnummer: V6/2019                                                                          Tidsramme: 60 min     

 

Forslag til vedtak: 

Prinsipprogram vedtas med de endringer som fremkom i møtet.  

Behandling i møtet: 

Ask Borglund presenterer saken. 

 

Endringsforslag: 

Kapittel 1 – Fag-, forsknings- og utdanningspolitikk. 

 

1. Helgi Simonsen foreslo endring til linje 15: Alle campus skal være innretta sånn at alle 

kan komme seg rundt, uansett bevegelsesvansker og at Universitetet i minst mulig grad skal 

bruke midlertidige løsninger for universell utforming. 

Forslaget ble trukket. 

2. Helgi Simonsen foreslo endring til linje 32-33: Sensurfristen må overholdes og brudd 

medfører bøter, såfremt at sensurfristen lenges. Midlene skal gå til arbeid som fremmer 

studentenes læringsmiljø. 

Forslag falt.  

 

Kapittel 2 – Studentrettigheter, velferds- og læringsmiljøpolitikk 

 

3. Ida Hansen fremmet et forslag å stryke linje 48: Studentenes studiehverdag skal fremme 

god folkehelse. 

Forslag falt.  

4. Ida Hansen foreslo å stryke linje 50-51: Universitetet skal ta en større del i studiestarten 

og koordinere studiestartukene på campus. 

Forslag falt.  

5. Ida Hansen foreslo å stryke linje 59: Studentsamskipnadens boligtilbud skal styrkes for 

å møte behovet. 

Forslag falt.  

6. Ida Hansen fremmet et forslag å stryke linje 60: Alle studenter skal ha tilgang på et 

utvidet helse- og legetilbud i vertskommunen, eller tilstøtende kommuner. Tilbudet skal gjøres 

kjent for alle studenter. 

Forslag falt.  

7. Ida Hansen foreslo å stryke linje 79: Universitetet skal øke studentmobiliteten i samråd 

med Bologna-prosessen. 

Forslag falt.  

8. Ida Hansen foreslo et nytt punkt: Studentdemokratiet skal arbeide for at alle studenter 

skal ha mulighet til å delta på aktiviteter. 

Forslag vedtatt. 
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9. Camilla Rønnevik foreslo et nytt punkt: Arbeide for at læringsmiljøutvalget skal fungere 

på en god og kvalitetssikret måte.  

Forslag vedtatt. 

10. Camilla Rønnevik foreslo et nytt punkt: Arbeide for at USN skal ha et tverrfaglig 

samarbeid mellom instituttene og fakultetene der det er relevant og kommer studentene til gode. 

Forslag vedtatt. 

 

Kapittel 3 – Internasjonaliserings- og solidaritetspolitikk 

 

11. Ida Hansen fremmet et forslag å legge et linje: Samarbeide med USN om å skape et 

praksisorientert universitet med tette bånd til arbeidslivet. Begrunnelse: Ønsker å flytte dette 

kulepunktet fra handlingsplan til prinsipprogram. 

Forslag vedtatt. 

12.  Eirin Grimstad fremmet et forslag å legge et linje: Universitetet må være behjelpelige 

med eventuell lagring av eiendeler for en student som skal på utveksling ut av Norge. 

Forslag falt.  

 

Tilleggsforslag 

 

13. Ida Hansen kom med et tilleggsforslag: Studentdemokratiet skal støtte USN sitt mål om 

å oppnå FN`s bærekrafts mål. 

Forslag vedtatt. 

14. Camilla Rønnevik foreslo tillegg: Studentdemokratiet skal, i samarbeid med USN, 

arbeide for at alle studenter opplever et trygt fysisk og psykisk læringsmiljø. 

Forslag vedtatt. 

15. Ida Hansen foreslo å legge et linje i Prinsipprogram: Arbeide for at studiestarten er 

inkluderende og medskapende til gode, varige sosiale bånd. 

Forslag vedtatt. 

16. Camilla Rønnevik fremmet et tilleggsforslag: Ta en ledende rolle som nettverksbygger 

mellom studentorganisasjonene og aktører som arbeider for studentene lokalt. 

Forslag vedtatt. 

17. Ida Hansen foreslo å legge et linje: Etterstrebe en dekningsgrad på 20% for 

studentboliger på universitetets campus.  

Forslag vedtatt. 

18. Camilla Rønnevik fremmet et tilleggsforslag: Arbeide for økt grad av synlighet av 

Studentdemokratiet.  

Forslag vedtatt. 

19. Ida Hansen fremmet et tilleggsforslag: Opprettholde en god og aktiv dialog med 

vertskommune, fylkeskommune og studentsamskipnad. 

Forslag vedtatt. 

20. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å legge et linje: Arbeide for å øke inkluderingen 

av internasjonale studenter i Studentdemokratiet. 

Forslag vedtatt. 
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21. Ida Hansen fremmet et tilleggsforslag: Etterstrebe å samarbeide med våre internasjonale 

samarbeidspartnere. 

Forslag vedtatt. 

22. Camilla Rønnevik fremmet et tilleggsforslag: Sørge for at alle utlyste stillinger i 

Studentdemokratiet blir fylt. 

Forslag vedtatt. 

23. Ida Hansen fremmet et tilleggsforslag: Skal synliggjøre relevante tjenester som SDSN, 

USN, SSN og andre aktører tilbyr studentene. 

Forslag vedtatt. 

 

Vedtak:  

 

Guri Nilsen fremmet protokolltilførsel: Vi har vedtatt et Prinsipprogram som inneholder samme 

punktene i Handlingsplan. Signerte under: Maiken Hodt, Josefine Lamø, Marie Moen, Karoline 

Strømnes, Ida Marie Schjenken, Paul Knutson, Helgi Simonsen. 

 

Prinsipprogrammet ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.   
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V4/2019 Handlingsplan                                          
Møtedato: 26.10.2019                                                                      Saksansvarlig: Ledergruppa   

Saksnummer: V4/2019                                                                         Tidsramme: 60 min     

                               

Forslag til vedtak: 

Handlingsplanen vedtas med de endringer som fremkom i møtet.  

 

Behandling i møtet: 

Guri Nilsen presenterer saken. 

 

Endringsforslag: 

Det har kommet inn mange enkelte endringsforslag til handlingsplan og et helthetlig 

endringsforslag, i tillegg til Ledergruppas innstilling. Det foreslås derfor fra ordstyrerbordet at 

semestermøtet bestemmer seg for om de ønsker å legge Ledergruppas innstilling, eller det 

helhetlige endringsforslag til grunn for behandling i møtet. 

Helhetlig endringsforslag falt. 

Ledergruppas forslag til handlingsplan legges til grunn for videre diskusjon: vedtatt.  

Kapittel 1: Handlingsplan 2019 og Kapittel 2: Studentenes stemme 

1. Camilla Rønnevik fremmet et endringsforslag til linjer 59-72: Handlingsplan er å regne 

som et arbeidsdokument for hele organisasjonen. Punktene er ikke i prioritert rekkefølge. 

Forslag falt. 

 

Kapittel 3: Politikk 

2. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linjer 78-79: Studentdemokratiet skal 

arbeide for at alle studenter skal ha mulighet til å delta på aktiviteter.  

Forslag falt. 

3. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linje 80: Studentdemokratiet skal svare 

på relevante høringer. 

Forslag falt. 

4. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linje 83: Arbeide for at læringsmiljøutvalget skal 

fungere på en god og kvalitets sikret måte. 

Forslag falt. 

5. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linje 84: Arbeide for at alle studenter automatisk skal 

få begrunnelse på karakter på eksamener. 

Forslag vedtatt.  

6. Helgi Simonsen fremmet et endringsforslag til linje 84: Arbeide for at alle studenter 

automatisk skal få begrunnelse på karakter på eksamener, såfremt at læreren får lengere 

sensurperiode. 

Forslag 6 realitetsbehandles ikke. 

7. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linjer 87-88: Arbeide for at alle studieprogram der 

det er hensiktsmessig for studiet har et semester med frie relevante studiepoeng. 

Forslag falt. 
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8. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linje 89: Arbeide for at alle fakulteter skal 

tilby emner som kan tas på tvers av fakulteter. 

Forslag falt. 

9. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linje 90: Arbeide for at alle studenter skal 

ha mulighet for praksis.  

Forslag falt. 

10. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linjer 91-92: Samarbeide med USN om å skape et 

praksisorientert universitet med tette bånd til arbeidslivet. 

Forslag falt. 

11. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linjer 93-94: Arbeide for at USN skal ha et tverrfaglig 

samarbeid mellom instituttene og fakultetene der det er relevant og kommer studentene til gode. 

Forslag falt. 

12. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linje 95: Assistere USN med 

implementering av merittering for ansatte. 

Forslag falt. 

13. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linje 96: Støtte USN sitt mål om å oppnå FN`s 

bærekraftsmål.  

Forslag falt. 

14. Camilla Rønnevik fremmet et endringsforslag til linje 97: Studentdemokratiet skal 

arbeide for å øke valgdeltagelsen blant studentene. 

Forslag vedtatt.  

15. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linjer 98-99: Arbeide for at de politiske komiteene er 

autonome og skaper politikk som er til gode for studentene ved Universitetet. 

Forslag vedtatt.  

 

Kapittel 4: Velferd 

16. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linjer 103-104: Studentdemokratiet skal arbeide for 

at Universitetet i større grad tar ansvar for og setter studenters velferd og helse på dagsorden. 

Forslag falt. 

17. Camilla Rønnevik fremmet et endringsforslag til linjer 106-107: Arbeide for et utvidet 

helsetilbud på alle campus som inkluderer tilgang til samtaler, undersøkelser og konsultasjoner 

med helsesykepleier. 

Forslag vedtatt.  

18. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linje 108: Arbeide for at studiestarten er 

inkluderende og skaper gode sosiale bånd. 

Forslag falt. 

19. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linje 109: Arbeide for at Universitetet tar 

en større del av, og koordinerer, studiestarten. 

Forslag falt. 

20. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linje 110: Arbeide for eksamensfri 18 mai. 

Forslag falt. 

21. Helgi Simonsen foreslo å stryke linje 110: Arbeide for eksamensfri 18 mai. 

Forslag ble ikke realitetsbehandlet. 
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22. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linje 111: Vi skal være tilgjengelige og 

veilede studenter som trenger det til riktig instans. 

Forslag falt. 

23. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linjer 112-113: Arbeide for at USN og 

Samskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) investerer og forsker på studentenes psykiske helse og 

læringsmiljø. 

Forslag falt. 

24. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linjer 114-115: Arbeide for å inkludere et 

mangfold av studenter ved å opprette lokale stillinger på campus der det er relevant. 

Forslag falt. 

25. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linjer 116-117: Arbeide med å være en 

nettverksbygger og ta en ledende rolle med å samle studentorganisasjonene og aktører som 

jobber for studentene lokalt. 

Forslag falt. 

26. Camilla Rønnevik fremmet et strykningsforslag til linje 118: Arbeide for at 

studentboligdekningsgraden øker på alle universitetets campus. 

Forslag falt. 

27. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linjer 121-122: Opprettholde en god og 

aktiv dialog med vertskommune, fylkeskommune og studentsamskipnad. 

Forslag falt. 

28. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linje 123: Være en pådriver for felles kampanjer og 

undersøkelser med USN og SSN. 

Forslag falt. 

29. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linje 124: Bruke sosiale medier for å nå ut til 

studentmassen. 

Forslag falt. 

 

Kapittel 5: Studentmobilitet og internasjonalisering 

30. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linjer 128-129: Studentdemokratiet skal 

arbeide for å øke inkluderingen av internasjonale perspektiver fra studenter ved USN i 

Studentdemokratiet. 

Forslag falt. 

31. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linjer 134-135: Arbeide for at det skal bli 

enklere å dra på utveksling samt at utvekslingsperioden skal være forutsigbar og trygg for 

studentene. 

Forslag falt. 

32. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linje 136: Fortsette det samarbeidet med våre 

internasjonale samarbeidspartnere. 

Forslag falt. 

33. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linjer 137-138: Skal tilrettelegge for at studentlederne 

fra våre samarbeidspartnere i Bosnia skal besøke Universitetet i Sørøst-Norge. 

Forslag falt. 
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Kapittel 6: Intern 

34. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linjer 143-144: Studentdemokratiet skal arbeide for 

å øke synligheten til organisasjonen både for studenter ved universitetet og nasjonalt. 

Forslag falt. 

35. Camilla Rønnevik foreslo strykning av linjer 145-146: Studentdemokratiet skal 

videreutvikle, delta på og arrangere seminar og intern opplæring. 

Forslag falt. 

36. Camilla Rønnevik foreslo strykning av linjer 149-150: Studentdemokratiet er og skal 

jobbe for å være en demokratisk, effektiv organisasjon med fokus på samarbeid, politikk og 

informasjonsdeling. 

Forslag falt. 

37. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linjer 151-152: Arbeide med å utforske 

nye kommunikasjonsarenaer med spesielt fokus på digitalt tilstedeværelse. 

Forslag falt. 

38. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linje 155: Produsere promoteringsmateriell som kan 

brukes for promotering av organisasjonen. 

Forslag falt. 

39. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linje 156: Arbeide for å skape et engasjerende valg 

der det oppfordres til valgkamp på campusene. 

Forslag falt. 

40. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linje 157: Sørge for at alle utlyste 

stillinger blir fylt. 

Forslag falt. 

 

Kapittel 7: Campusutvikling 

41. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linje 161: Campusutvikling.  

Forslag falt. 

42. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linjer 162-163: Studentdemokratiet skal 

arbeide for at studenter blir inkludert og får medvirke samt påvirke på sine respektive campus. 

Forslag falt. 

43. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linjer 164-165: Studentdemokratiet skal arbeide med 

læringsmiljø ved alle campus og gi regelmessige innspill til Læringsmiljøutvalget. 

Forslag falt. 

 

Kapittel 8: Kommunalt, regionalt og nasjonal 

44. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linje 170: Studentdemokratiet skal arbeide 

for økt samarbeid med vertskommunene. 

Forslag falt. 

45. Camilla Rønnevik fremmet et forslag å stryke linjer 171-172: Studentdemokratiet skal 

arbeide for et bedre og mer økonomisk studentrettet kollektivtilbud for alle studenter. 

Forslag falt. 
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46. Camilla Rønnevik foreslo strykning av linjer 173-174: Arbeide for bysykkel og andre 

transportmidler, som f.eks. elektrisk sparkesykkel ved campus der er relevant. 

Forslag falt. 

47. Maiken Hodt kom med et forslag å legge til en setning til linje 174: Det legges til rette 

for de studenter som benytter seg av bil, med tilbud om rimelig parkering samt gode 

parkeringsmuligheter nære campus. 

Forslag vedtatt.  

 

Kapittel 9: Studentdemokratiet skal synliggjøre 

48. Camilla Rønnevik foreslo strykning av linjer 176-184:  

 Si-fra knappen  

 Studentombudet 

 Studentpresten  

 Karriereveiledningen 

 Tilrettelegningstjenesten  

 Helsetjenestene ved SSN  

 Samt andre relevante tjenester som USN, SSN eller andre aktører tilbyr studentene.  

Forslag falt. 

 

Kapittel 10: Studentdemokratiet skal promotere 

49. Camilla Rønnevik foreslo å stryke linjer 185-191:  

 Studiebarometeret 

 Utlysning av stillinger som studentambassadør 

 Verdensdagen for psykisk helse 

 Vertskommunen 

Forslag falt. 

 

Vedtak:  

Camilla Rønnevik fremmet protokolltilførsel: Handlingsplanen som er nå er vedtatt baserer seg 

på prinsipper og meninger som ikke er forankret i Studentdemokratiet. Signerte under: Josefine 

Myrseth Lamø, Artur Aleksander Czapka, Ida Hansen, Magnus Gravdal, Helgi Simonsen. 

 

Handlingsplanen ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. 
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VA1/2019 Valg av delegater til NSO landsmøte 
Møtedato: 27.10.2019                                                                     Saksansvarlig: Ledergruppa                 

Saksnummer: VA1/2019  

            

Forslag til vedtak: 

XXXX Velges som delegat til NSO landsmøte 2020  

XXXX Velges som delegat til NSO landsmøte 2020 

XXXX Velges som delegat til NSO landsmøte 2020  

XXXX Velges som delegat til NSO landsmøte 2020  

XXXX Velges som delegat til NSO landsmøte 2020 

XXXX Velges som delegat til NSO landsmøte 2020  

XXXX Velges som delegat til NSO landsmøte 2020 

XXXX Velges som delegat til NSO landsmøte 2020 

XXXX Velges som delegat til NSO landsmøte 2020  

XXXX Velges som delegat til NSO landsmøte 2020 

XXXX Velges som delegat til NSO landsmøte 2020 

XXXX Velges som delegat til NSO landsmøte 2020  

XXXX Velges som 1.vara til NSO landsmøte 2020 

XXXX Velges som 2.vara til NSO landsmøte 2020  

XXXX Velges som 3.vara til NSO landsmøte 2020 

XXXX Velges som 4.vara til NSO landsmøte 2020  

XXXX Velges som 5.vara til NSO landsmøte 2020 

XXXX Velges som 6.vara til NSO landsmøte 2020  

XXXX Velges som 7.vara til NSO landsmøte 2020 

XXXX Velges som 8.vara til NSO landsmøte 2020 

XXXX Velges som 9.vara til NSO landsmøte 2020 

XXXX Velges som 10.vara til NSO landsmøte 2020  

XXXX Velges som 11.vara til NSO landsmøte 2020  
 

Behandling i møtet: 

- Det velges 11 delegater i tillegg til studentleder og 12 vara. Valget ble gjort ved 

preferansevalg (Regulert av NSO).  

- Nils Herman Lien Håre ønsker å nominere Paul Knutson og Salar Adel. 

- Det ble fremmet et forslag at ledergruppa får myndighet til å supplere varalista.  

 

Vedtak:  

Disse ble valgt som delegater til NSO landsmøte:  

1. Nils Herman Lien Håre 

2. Karoline Lie 

3. Camilla Rønnevik  

4. Paul Knutson  

5. Jesper Bekkevoll  

6. Guri Rebecca Nilsen  

7. Mats Langseth Guttormsen  
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8. Salar Adel  

9. Josefine Myrseth Lamø  

10. Helgi Simonsen  

11. Ida Marie Schjenken 

 

Disse ble valgt som vara delegater til NSO landsmøte: 

1. 1. vara – Abir Chowdhury 

2. 2. vara – Artur Aleksander Czapka 

3. 3. vara – Mahram Hussein Safdari 

4. 4. vara – Tina Tufte Holtsdalen 

 

Forslag om at ledergruppa får myndighet til å supplere varalista ble vedtatt. 
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VA2/2019 Valg til SSN-styret 
Møtedato: 27.10.2019                                                                     Saksansvarlig: Ledergruppa                  

Saksnummer: VA2/2019                                                                        

 

Forslag til vedtak:  

XXX velges til vara i samskipnadens styre.  

XXX velges til vara i samskipnadens styre. 

 

Behandling i møtet: 

Følgende kandidater stilte i møtet: 

-  Dilpreet Singh 

-  Mahram Hussein Safdari 

-  Lisian Neziri (fremmet av Balsharan Kaur, bekreftet sitt kandidatur skriftlig) 

 

Vedtak: 

Følgende ble valgt til å supplere SSN-styrets varaliste: 

- Dilpreet Singh 

- Lisian Neziri  

  



 

 

  Dato: 
26.10.19- 
27.10.19 

Semestermøte 
 
 

   Telefon: E-post: 
    studentdemokratiet@usn.no 

 

V9/2019 Internasjonal Plattform                                          
Møtedato: 27.10.2019                                                                     Saksansvarlig: Ledergruppa                    

Saksnummer: V9/2019                                                                      Tidsramme: 60 min    

 

Forslag til vedtak: 

Internasjonal Plattform vedtas med de endringer som fremkom i møtet.  

Behandling i møtet: 

Det ble fremmet forslag om å gi arbeidsutvalget redaksjonell fullmakt.  

Innspill: 

Den plattformen ble diskutert mange ganger. Veldig bra jobbet.  

 

Vedtak:  

Internasjonal plattform ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. Arbeidsutvalget får 

redaksjonell fullmakt. 
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V7/2019 Instruks: Kontrollkomiteen                                         
Møtedato: 27.10.2019                                                                      Saksansvarlig: Ledergruppa                   

Saksnummer: V7/2019                                                                          Tidsramme: 15 min     

                                    

Forslag til vedtak: 

Instruks: KK vedtas med de endringer som fremkom i møtet.  

Behandling i møtet: 

Nils Herman Lien Håre informerer om saken. 

Ingen kommentarer eller endringsforslag. 

 

Vedtak:  

Instruks kontrollkomite ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.   
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V8/2019 Instruks: Valgkomiteen                                         
Møtedato: 27.10.2019                                                                Saksansvarlig: Ledergruppa 

Saksnummer: V8/2019                                                                         Tidsramme: 15 min     

 

Forslag til vedtak: 

Instruks: VK vedtas med de endringer som fremkom i møtet.  

Behandling i møtet: 

Mats Langseth Guttormsen innleder saken.  

 

Ingen kommentarer eller endringsforslag. 

 

Vedtak:  

Instruks valgkomite ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. 
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O1/2019 Orientering fra Arbeidsutvalget 
 

Orientering fra studentleder Kim Andrew Hellevammen: 

- Deltok på studiestart/åpningsseremoni på fire campuser. 

- Er i dialog med rektoratet om demokratitiden. Det trengs flere saker fra campusstyrene 

om dette teamet.  

- AU har faste møter med viserektor. Møter med rektor en gang i semester. Studentleder 

sitter i rektors ledergruppe.  

- Opplæring av campusstyrer, studenter i råd og utvalg og igangsetting av komiteer. 

- Kim har jobbet med den nye strukturen på TNM (4 campuser). Forventes mye bedre 

gjennomføringsgrad på flere fag og mindre frafall av studenter.   

- Internasjonalisering var i fokus på ledergruppe møtene. Det er et ønske om å ha mer på 

engelsk samtidig som det er pålagt at universitetet skal produsere på norsk og nynorsk. 

- Kommunikasjon med SAIH sitt nye arbeidsutvalg. Et nytt samarbeidsprosjekt med NSO 

kommer i starten av neste semester.  

- Diskusjon med ledergruppe om pedagogisk kompetanse på forelesere: forelesere må 

fullføre fagene pedagogikk 1 og 2.  

- Høstkonferanse til NSO. AU møte med NSO i Drammen. 

- Planlegging av semestermøte. 

- Sitter i redaksjonsutvalget til Minusn.  

- NOKUT har godkjent kvalitetssystemene ved USN. LMU så særdeles dårlig ut. LMU 

resolusjon ble vedtatt og brukt av USN. Arbeidsgruppen vil bruke resolusjonen og se på 

hvordan LMU skal bli mer relevant for flercampus løsningen som vi har tydelig politikk på.  

- USN og AU ønsker kommunikasjon mellom AU og styrerepresentanter. 

- Samskipnaden og arbeidsutvalget skal samarbeide tettere. 

- Statsbudsjettet i år var veldig bra fra et studentperspektiv, men ikke så bra fra 

universitetenes perspektiv og særdeles dårlig fra et USN perspektiv. Møter med direktør for 

økonomi ved USN, rektor og rektors ledergruppe. Artikkel på www.usn.no. Diskusjon om 

statsbudsjettet med statsråden. 

- Filmer, sosiale medier, kontakt med de nye studentene.  

 

Orientering fra nestleder Karoline Lie: 

- Deltok på studiestart/åpningsseremoni på fire campuser. Fokus – bli kjent med 

campuser.  

- Har fått mye opplæring vervspesifikt og campusvis.  

- Planlegging av ledergruppedøgn.  

- Jobber med planlegging av inkluderingsseminaret som finner sted den 31.oktober – 1. 

november. Karoline skal ha to innlegg: mentorordning og studiestart. 

- Jobb med valg: kommunene, vertskommunene, suppleringsvalget til SDSN.  

Valgprosent skal bli bedre.  

- Samarbeid med ulike instanser.  

- Samarbeidsmøter med USN styret for å hørte hva de tenker om inkludering og 

studiestart. 

https://www.facebook.com/messages/t/kim.hellevammen
https://www.facebook.com/messages/t/kim.hellevammen
http://www.usn.no/
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- Samarbeid med Avdeling av utdanning og studiekvalitet studiestart om mentorordning, 

kvalitetssystem, kvalitetsråd.  

- Samarbeid med kommunikasjonsavdeling, jobb med sosiale medier.  

- Samarbeid med Studentombudet, jobbe sammen, politisk og juridisk. 

- Kulltillitsvalgtkurs. 

- Samarbeid med USN om OFK1000. Et mål er å få det godkjent i master studiene. 

- Karoline var tilstede på del av USN styretsopplæring.  

- Utarbeidelsen av de politiske plattformer. 

- Skal delta på Nasjonal konferanse Universell om inkluderende læringsmiljø 2019 den 

29-30. oktober.  

- Karoline gleder seg til å jobbe videre. Det å være leder på den måten er skummelt, 

utfordrende og gøy.  
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Møteevaluering 
 

- Evalueringsskjema blir sendt ut etter Semestermøtet. 

- Veldig spennende og lærerik helg, veldig fint å bli kjent med andre campusstyrer.  

- Spennende å se på hvordan det kommer til å gå, hvordan det skal gjennomføres. Veldig 

hyggelig å bli kjent med alle. 

- Alle var veldig flinke.  

- Bra med pauser som var veldig nødvendige.  

- Gjennomføring var veldig fint. 

- Omorganisering fra Parlamentforsamling til Semestermøtet var bra. 

- Det var en spennende helg, men det hadde vært bra å ha flere på talestolen. Ikke vær 

redd å si sin mening. 

- Ønsker at endringsforslag publiseres tidligere. Savner mulighet til å skrive ut papirer.  

- Litt mer mat. 

- Mer sosialtid. Bli flinkere ved å sosialisere med de andre enn eget campus. 

- Anbefaler å ha det sosiale opplegget på fredag slik at lørdagen kan brukes til lesing og 

forberedelsen.  

- Eget musikkanlegg. 

- Mer forklaring: bedre å gjenta en gang for mye enn en gang for lite, trenger mer 

forklaring for de som er nye. 

- Det har gått veldig bra. Hyggelig og gøy. Venter på tilbakemeldinger. Takk til Øystein 

Parelius, takk til organisasjonskonsulenter. Det var et bra møte, godt jobba! Flott opplevelse. 

Takker ledergruppe og alle deltakerne, tusen takk til Kontrollkomite og bisitter. Takk til 

hotellet.  
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Protokollen godkjennes: 

 
Dato/sted: 

 
 
______________________________  ______________________________ 
Lars Kristian Hvalsmarken                 Shakil Masood Sheikh 
 
 
______________________________ 
Simen T. Oftedahl 
 

 

  



 

 

  Dato: 
26.10.19- 
27.10.19 

Semestermøte 
 
 

   Telefon: E-post: 
    studentdemokratiet@usn.no 

 

 
  



 

 

  Dato: 
26.10.19- 
27.10.19 

Semestermøte 
 
 

   Telefon: E-post: 
    studentdemokratiet@usn.no 

 

 
 

 


