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Protokoll Ledergruppemøte
Dato: 26.08.2020
Tid:
kl. 10:00-13:00
Sted: Campus Drammen, S6502
Til stede:
Campusledere:
Bø, Artur Aleksander Czapka
Drammen, Ban Gjelle
Kongsberg, Michelle Paulsen Kårbø
Ringerike, Jesper Bekkevoll
Vestfold, Victor Simonsen
Arbeidsutvalget:
Studentleder, Karoline Lie
Nestleder, Guri Nilsen
Andre:
Jill Eirin Undem, org.kons
Daiva Baukiene, org.kons (på Teams)
Lene Marie Realfsen, org.kons (på Teams)

SAKSLISTE

Konstituering
00/2020Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av dagsorden
Vedtakssaker
V2/2020Semestermøte 1 20/21
Diskusjonssaker
D2/2020Status valg
D3/2020Studenthus på campus
D4/2020Samarbeid med andre studentorganer
D5/2020Høring fra USN: Demokrati og medbestemmelse
Orienteringssaker
O0/2020Orientering fra ledergruppen
Eventuelt
Møteevaluering
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Karoline Lie ønsket velkommen.

00/2020Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Innkalling, saksliste og dagsorden godkjent

D2/2020Status valg

Behandling i møtet:
Daiva og Guri orienterte om status valg:
- Det er kommet inn kandidater til 11 verv. Mangler kandidater til 4 verv til campusstyrene.
Det mangler to kandidater til UFU.
- Det blir lagt ut oppdatert liste over antall innkommende kandidater i teams for
Studentdemokratiet.
- Det er ønskelig at campusstyrene promoterer valget mer.
- Det kommer nytt materiell i stemmeperioden. Obs! Stemmeperioden er kun i én uke.

D3/2020 Studenthus på campus

Behandling i møtet:
Statusrunde i møtet:
Vestfold: vi har studenthus. Det går bra.
Drammen: det er vedtatt at det skal bygges studenthus i Drammen. Ser på mulige alternativer
campusnært. Det er ikke planlagt stor scene; til dette tenkes leie av Union scene. Det planlegges for
kontorlokaler for studentnære tjenester og lounge-område.
Kongsberg: Louis og Kaffe 8 er populært og blir brukt mye. Det er studentsamfunnet som driver
Louis.
Ringerike: jobbet med studenthus i hele fjor. Har en studentkro/ -bar. SSN har støttet innkjøp av
instrumenter og utstyr, med dette blir ikke brukt. Lokalene blir brukt av linjeforeninger kanskje et par
ganger i året. Lokalene er trange, mørke og har dårlig luft. Har forhørt seg med klassene om
interessen for nytt studenthus og mulig plassering. Ønsker nytt studenthus på campus. Har lagt frem
ønsket for kommunen for ordfører, men har ikke fått fulgt opp grunnet korona.
Bø: har stort studenthus; kroa i Bø - som er veldig selvstendig. Har mange arrangementer. Brukes
også av lokale. Baren blir nå åpen også i helgene utenom arrangementer. Har fått ny daglig leder.
Karoline tar en sjekk med de campuslederne som ikke er i møtet.
Karoline kommer tilbake til ledergruppa når hun har pratet med infrastrukturdirektør.
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D4/2020 Samarbeid med andre studentorganer

Behandling i møtet:
Karoline orienterte om status for arbeidet og vil komme tilbake til ledergruppa med denne saken
senere.

D5/2020Høring fra USN: Demokrati og medbestemmelse

Behandling i møtet:
Karoline innledet.
Innspill:
- Rutinen for medvirkning i studieporteføljesaker revideres og bør løftes i høringssvar fra
SDSN.
- Mindre justeringer for struktur på institusjonsnivå støttes.
- Bør se på vurdering av funksjonsperiode for studenter i råd og utvalg. Studenter bør sitte i to
år? Unntak for LMU hvor LMA sitter. Dersom det sitter to studenter i et utvalg kan de velges
for to år og byttes ut annet hvert år. Høre med de studentrepresentantene som sitter i utvalg
nå om hva de mener?
- Informasjon om råd og utvalg på nett er viktig.
- Savner opplæring og oppfølging av medlemmer som sitter i råd og utvalg. (Punkt 12).
- Det er viktig med god tid i høringsprosesser (lang nok høringsfrist).
- Bør det innføres fakultetsstyrer?
Det blir laget et nettskjema hvor alle kan legge inn sine innspill. Frist for innspill til høringen: 6.
september.
Guri samler alle innspill og skriver ferdig høringssvar.

V2/2020 Semestermøte 1 20/21

Behandling i møtet:
Karoline innledet.
Det er vanskelig å gjennomføre semestermøte digitalt da vi har flere tunge saker som krever
diskusjoner. Klækken hotell, Hønefoss, er holdt av 16.-18. oktober.
Ledergruppa har ansvaret for sakene som skal behandles på semestermøtet:
- Rapport fra ekstraordinært vedtak
- Økonomirapport
- Rapport fra AU
- Valg til landsmøte NSO
- Valgreglementet
- Budsjett (overordnet)
- Handlingsplan
- Etiske retningslinjer
- Resolusjoner
- Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform
Forslag om at ledergruppa kommer fredag og gjør de siste forberedelsene før resten av
semestermøtet kommer lørdag.
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Opplæring og gjennomgang av sakene skjer campusvis på forhånd i samarbeid med
organisasjonskonsulent.
Saksdokumenter til innstillende møte i ledergrupppa sendes ut en uke før møtet i Ledergruppa. Det
er forventet at campusleder har diskutert sakene med resten av campusstyret før ledergruppa
innstiller til semestermøtet.
Ta gjerne en titt på de dokumentene som allerede finnes og se hva som bør endres. Endringsforslag
fremmes i ledergruppemøtet.
O0/2020Orientering fra ledergruppen
Vestfold:
- Det skjer valg. Har ad-hocet alle ledige verv i campusstyret.
Drammen:
- Suppleringsvalg. Står på stand i dag. Henger opp plakater.
- Jobber med å være mer aktiv i SoMe.
- Prøver å ta vare på skremte førsteklassinger. Vanskelig å rekruttere kulltillitsvalgte.
Kongsberg:
- Valg. Har kandidat til nestleder. Vært mye frem og tilbake om CS kan stå på stand. Prøver å få
lagt ut i SoMe. Går litt tregt, men blir bedre når vi kommer ordentlig i gang.
- Møte i lederforum for å få til et samarbeid om verdensdagen for psykisk helse.
Ringerike:
- Promoterer for å få folk til råd og utvalg.
- Startet arbeidet med planlegging av Verdensdagen for psykisk helse. Samarbeid med SSN.
- Promotert kontor. Flere folk innom.
- Kalde forelesningsrom. Dårlig renhold. Ønske om at alle digitale forelesninger skal lagres.
- Besøk av kommunelegen om hvordan campus fortsatt skal holdes åpent i korona-tider.
- Ta vare på de nye studentene.
- Får ha stand, men ikke dele ut noe.
Bø:

-

1. –klassebesøk sammen med studentrådsledere.
Lederforum forrige uke. Dele de andre studentorganisasjonenes arrangementer.
Får nå lov til å stå på stand. Ikke lov til å servere noe fra stand.
Forprosjekt i regi av kommunen om utlån av el-bil og el-sykkel til en rimelig pris.

AU – Karoline:
- Vært på ledersamling.
- Startet et bedre samarbeid med SSN; frokostmøter.
- Første samarbeidsmøte med viserektor for utdanning.
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-

Problematisert nedlegging av førstelinje-tjenesten/ rådgivningstjenesten ved USN. Har nå
ikke et fullgodt tilbud innen karriereveiledning ved USN. Mulig det må lages en resolusjon?
Flere søknader om fritak fra demokratitid. SDSN bør være mer rause i korona-tider, men
opprettholde 1. onsdag i måneden til studentrådsmøter som fri. Karoline legger ut innlegg
om dette i teams.
Løftet OFK og PKO til instituttleder for utvikling av emnene.
Opplæring og flying.

AU – Guri:
- Opplæring
- Valg
- Plattformer
- Følge opp campusstyrer. Maser på kommunikasjonsansvarlige.
- Sjekker ut legetilbud på alle campus.
- Leser lokalaviser for å holde seg oppdatert om hva som skjer på campusene rundt omkring.
Karoline takket for møtet.

