
 

  Dato: 
17.10.20- 
18.10.20 

Semestermøte 
 
 
E-post: 
studentdemokratiet@usn.no 
 

 

   
 

PROTOKOLL 
 

Dato:  17.10.2020 - 18.10.2020  
Tid:  17.10: 10:00 - 18.10: 15:00. 
Sted:  Klækken Hotell, Hønefoss. 
 
Til stede:  
Campusstyret Bø: 
Campusleder Artur Aleksander Czapka 
Nestleder Vebjørn Kydland 
Studentrådsleder HH Kristin Aske Mikalsen 
Kommunikasjonsansvarlig Sondre Veie Dyrvik 
Studentrådsleder TNM Elin Ringhus 
Læringsmiljøansvarlig Emilie Aae Gjermstad 
 
Campusstyret Drammen: 
Campusleder Ban Gjelle 
Nestleder Estere Zenta Sedogubova 
Læringsmiljøansvarlig Mac Svendsen 
Kommunikasjonsansvarlig Haidi AL-Juboori 
Studentrådsleder Even Haug 
Studentrådsleder Melica Jahangiri-Mehr 
 
Campusstyret Kongsberg: 
Campusleder Michelle Paulsen Kårbø 
Nestleder Sandra Benedicte Taftø Stoltz 
Læringsmiljøansvarlig Hans T H Nygaard 
Kommunikasjonsansvarlig Abdirisak Hussein 
Studentrådsleder Wiktoria Akar 
 
Campusstyret Notodden: 
Campusleder Kristian Alexander Hepworth 
Nestleder Tina Tufte Holtsdalen 
Studentrådsleder HIU Julie Aleksandra Skorstad 
Læringsmiljøansvarlig Odin Pedersen 
Kommunikasjonsansvarlig Einar Andreas Egge 
 
Campusstyret Porsgrunn: 
Campusleder Josefine Lamø 
Nestleder Tommy Brask Jensen 
Læringsmiljøansvarlig Per Anders Iversen 
Studentrådsleder HIU Julie Nordaune Johnsen 
Studentrådsleder TNM Aleksander Flaktveit 
 
  



  
 

   
 

Campusstyret Ringerike: 
Campusleder Jesper Bekkevoll 
Nestleder Lars Kristian Hvalsmarken 
Læringsmiljøansvarlig Khuda Bakhsh 
Kommunikasjonsansvarlig Landa Hanan 
Studentrådsleder HH Silje Mari Westerås 
 
Campusstyret Rauland: 
Campusleder Johanne Østrem Hellemo 
Nestleder Will Riedlinger 
 
Campusstyret Vestfold: 
Campusleder Victor Simonsen 
Nestleder André Fritzøe 
Læringsmiljøansvarlig Rikke Sofie Reine 
Studentrådsleder HIU Ole-Marius Refsnes 
Studentrådsleder TNM Ole Johan Bondahl 
Studentrådsleder HH Reidar Skoglund-Jørgensen 
Studentrådsleder HS Regine Hammeren Starup 
Kommunikasjonsansvarlig Karoline Gulliksen Bendigtsen 
 
Arbeidsutvalget: 
Studentleder, Karoline Lie 
Nestleder, Guri Nilsen 
 
Kontrollkomité: 
Nils Herman Lien Håre 
Skye Ing Naustvoll 
Paul Knutsen 
 
Gjester: 
Amund Thomassen (USN) 
Daiva Baukiene (USN) 
Jill Eirin Undem (USN) 
Lene Marie Realfsen (USN) 
Nikolai Klæboe (NSO) 
Andreas Trohjell (NSO) 
Tore Isaksen (USN) 
Thérèse Verheyleweghen (SSN) 
Kamilla Mathea Mogstad (studentrepresentant USN styret) 
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Orienteringssaker 
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VA2/2020  Valg av valgkomite SDSN 
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Eventuelt  
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V1/2020 Konstituering                                          
Møtedato: 17.10.2020       Saksansvarlig: Ledergruppen                   
Saksnummer: V1/2020                                                                       Tidsramme: 15 min     

                                  
Forslag til vedtak: 

1. Håkon K. Ohren og Sverre Daniel Gaupås velges til ordstyrere 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Godkjenning av saksliste 
4. Dagsorden godkjennes med de endringer som kommer frem i møtet. 
5. Daiva Baukiene velges til protokollfører 
6. Elin Ringhus velges til protokollunderskriver 

André Fritzøe velges til protokollunderskriver 
Nils Herman Lien Håre fra KK velges til protokoll underskriver 

7. Josefine Lamø velges til Semestermøtets tillitsperson 
André Fritzøe velges til Semestermøtets tillitsperson 
Lene Marie Realfsen velges til Semestermøtets tillitsperson 

8. Følgende gjester og observatører foreslås og gis tale og forslagsrett: 
Tore Isaksen, styreleder USN 
Kamilla Mathea Mogstad, styrerepresentant USN 
Thérèse Verheyleweghen, styreleder SSN 
Andreas Trohjell, NSO 
Nikolai Klæboe, NSO 

9. Paul Knutson velges til tellekorps 
Skye Naustvoll velges til tellekorps 
Lene Marie Realfsen velges til tellekorps 

10. Tina Tufte Holtsdalen velges til redaksjonskomiteen 
Vebjørn Kydland velges til redaksjonskomiteen 
Even Haug velges til redaksjonskomiteen 
 

Vedtak:  
1. Håkon K. Ohren og Sverre Daniel Gaupås valgt til Ordstyrer.  
2. Møteinnkalling godkjent. 
3. Sakslister godkjent. 
4. Dagsorden godkjennes slik den foreligger med eventuelle endringer.  
5. Daiva Baukiene valgt til protokollfører. 
6. Elin Ringhus valgt til protokollunderskriver. 

André Fritzøe valgt til protokollunderskriver. 
Nils Herman Lien Håre fra KK valgt til protokollunderskriver. 

7. Josefine Lamø valgt til Semestermøtets tillitsperson. 
André Fritzøe valgt til Semestermøtets tillitsperson. 
Lene Marie Realfsen valgt til Semestermøtets tillitsperson.  

8. Følgende gjester og observatører foreslås og gis tale og forslagsrett:  
Tore Isaksen, styreleder USN 
Kamilla Mathea Mogstad, styrerepresentant USN 
Thérèse Verheyleweghen, styreleder SSN 
Andreas Trohjell, NSO 
Nikolai Klæboe, NSO 

9. Paul Knutson ble valgt til tellekorps 
Skye Naustvoll ble valgt til tellekorps 



  
 

   
 

Lene Marie Realfsen ble valgt til tellekorps 
10. Tina Tufte Holtsdalen ble valgt til redaksjonskomiteen 

Vebjørn Kydland ble valgt til redaksjonskomiteen 
Even Haug ble valgt til redaksjonskomiteen 

 
Protokollen sendes ut til alle medlemmer i møtet med en frist for tilbakemelding. Protokollen anses 
deretter som godkjent.   



  
 

   
 

V2/2020 Handlingsplan  
Møtedato: 17.10.2020      Saksansvarlig: Ledergruppen  
Saksnummer: V2/2020               Tidsbruk: 50 min 
  
Forslag til vedtak: 
Handlingsplanen vedtas med de endringer som fremkom i møtet.  
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Notodden innleder saken. 
 
Endringsforslag: 
Kapittel 2. Fag-, forsknings- og utdanningspolitikk 
 
Nestleder i campusstyret Notodden fremmet et tilleggsforslag: Tillitsvalgte i SDSN bør få godkjent 
demokratitid i praksis, uten søknad. Kommentar av Redaksjonskomite: dette tilhører 
samarbeidsavtalen.  
Forslag falt.  

Kapittel 3. Velferds- og læringsmiljøpolitikk 

Campusleder i campusstyret Porsgrunn fremmet et redaksjonelt forslag til linje 10: Det skal sendes ut 
en høring, med resultatene fra undersøkelsen av situasjonen for de internasjonale studentene ved USN. 
Det skal også arbeides for at alle instansene rundt de internasjonale utvikles i tråd med resultatene. 

Forslag enstemmig vedtatt. 

Kapittel 4. Studentstemmen på universitetet 

Campusleder i campusstyret Porsgrunn fremmet et redaksjonelt forslag til linje 1: Det skal arbeides for 
at studentstemmen i kvalitetssystemet skal synliggjøres. 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak:  
Handlingsplanen ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.  



  
 

   
 

V3/2020 Rammebudsjett  
Møtedato: 17.10.2020                                                                         Saksansvarlig: Ledergruppen  
Saksnummer: V3/2020      Tidsbruk: 30 min 
 
 
Forslag til vedtak:  
Rammebudsjettet vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet. 

Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Bø innleder saken.  

Endringsforslag: 
Ingen endringsforslag. 

Vedtak:  
Forslag av rammebudsjettet legges til grunn. Helhetlig forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

  



  
 

   
 

V6/2020 Resolusjoner                                          
Møtedato: 17.10.2020                                                                         Saksansvarlig: Ledergruppen                  
Saksnummer: V6/2020                                                                         Tidsramme: 60 min     

Forslag til vedtak:  
Resolusjoner vedtas med de endringer som fremkom i møtet.    
                    
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Ringerike innleder saken. 
Ledergruppen innstiller på innkommende resolusjoner og Semestermøtet avgjør hvor mange 
resolusjoner som skal behandles, samt hvilke resolusjoner som skal vedtas.  
Følgende resolusjoner presenteres til Semestermøtet: 

1. Eksamensdatoer – fremmet av campusleder i campusstyret Bø 
2. Smittevern på campus – fremmet av campusleder i campusstyret Porsgrunn 
3. Kjønnsnøytrale toaletter og garderober – fremmet av studentrådsleder HS i campusstyret 

Vestfold 
4. Etiske retningslinjer for tilsette ved USN – fremmet av campusleder i campusstyret Rauland 

Forlag til vedtak: Det skal behandles to resolusjoner. De som ikke behandles av semestermøte sendes 
til ledergruppen for videre behandling. 
Forslag vedtatt.  
 
Ledergruppen innstiller på at følgende to resolusjoner skal behandles av Semestermøte: 
Eksamensdatoer og Kjønnsnøytrale toaletter og garderober.  
Forslag til ledergruppen legges til grunn. 

Votering: 
Forslag 1: Nestleder i campusstyret Notodden foreslo å bytte begge resolusjoner og behandle 
Resolusjon om Smittevern på campus og Etiske retningslinjer for tilsette ved USN.  
Forslag falt. 
 
Forslag 2: Campusstyret Rauland fremmet et forslag om å behandle Resolusjon om Kjønnsnøytrale 
toaletter og garderober og Smittevern på campus.  
Forslag falt. 

Vedtak: Forslag til ledergruppen vedtatt og følgende resolusjoner skal behandles av Semestermøte: 
Eksamensdatoer og Kjønnsnøytrale toaletter og garderober. De resolusjonene som ikke skal behandles 
av Semestermøtet sendes til ledergruppen for behandling.  
 
Endringsforslag: 
Resolusjon om Eksamensdatoer 

1. Campusstyret Notodden fremmet et endringsforslag: "Eksamensdatoer skal være offentliggjort 
senest 01. september for høstsemesteret og 01. februar for vårsemesteret". 
Forslag avvist mot 16 stemmer. Opprinnelig tekst i resolusjonen som gjelder. 

 
2. Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Vestfold fremmet et endringsforslag, linje 8-9: 

Eksamensdatoer skal være offentliggjort senest 1. september for høstsemesteret og 1. februar for 
vårsemesteret.  
Forslag ikke behandlet da det er likt som forslag nr. 1. 
 
Vedtak: Resolusjon enstemmig vedtatt. 



  
 

   
 

 

Resolusjon om Kjønnsnøytrale toaletter og garderober 

Ingen endringsforslag. 

Vedtak: Resolusjon enstemmig vedtatt. 
 

Resolusjon om Smittevern på campus 

Ordstyrer åpner saken om at Resolusjon om Smittevern på campus behandles av Semestermøtet.  

Vedtak: Resolusjon behandles av Semestermøtet.  

Endringsforslag:  
1. Campusstyret Vestfold fremmet et forslag å stryke hele Resolusjon om Smittevern på campus.  

Forslag avvist. 
2. Campusstyret Notodden foreslo å legge til en tekst til Resolusjon om Smittevern: Det skal være 

utarbeidet spesifikke retningslinjer for praksis under pandemien, og det skal være muligheter for 
tilrettelagt praksis. 
Forslag vedtatt.  
 
Vedtak: Resolusjon enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Resolusjon om Eksamensdatoer vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. 
2. Smittevern på campus vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. 
3. Kjønnsnøytrale toaletter og garderober vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. 
4. Resolusjonen om Etiske retningslinjer for tilsette ved USN sendes til ledergruppen for   

behandling.  
  



  
 

   
 

V5/2020 Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform (VLPP)                                        
Møtedato: 17.10.2020      Saksansvarlig: Ledergruppen             
Saksnummer: V5/2020                                                                      Tidsramme: 90 min     

Forslag til vedtak:  
1. Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 
2. Ledergruppen gis myndighet til å gjennomgå resolusjonene og fjerne de som ivaretas i 

plattformen. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Kongsberg innleder saken. 
 
Endringsforslag: 
Kapittel 1 – Helse 
1A: Campusleder i campusstyret Porsgrunn fremmet et tilleggsforslag til linje 75: "SSN og USN skal ha 
et fokus på rusforebyggende arbeid blant studenter. Akanutvalget som jobber med informasjon, 
undervisning og oppfølging av ansatte med rusmiddelmisbruk skal også arbeide for studenter, samt 
aktivt arbeide for et universitet fritt for ulovlige rusmidler." 
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag 1C. 
 
1B Campusstyret Porsgrunn fremmet et tilleggsforslag til linje 75: "SSN og USN skal ha et fokus på 
rusforebyggende arbeid blant studenter. Akanutvalget som jobber med informasjon, undervisning og 
oppfølging av ansatte med rusmiddelmisbruk skal også arbeide for studenter, samt aktivt arbeide for 
et universitet fritt for ulovlige rusmidler. 
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag 1C. 
 
1C Redaksjonskomite fremmet et endringsforslag til linje 72: "Akanutvalget skal arbeide for studenter 
og ansatte i sitt forebyggende arbeid mot rus- og avhengighetsproblemer". 
Forslag vedtatt.  
 
Kapittel 2 – Aktiviteter og studentforening 
1A: Campusstyret Porsgrunn foreslo strykningsforslag til linje 91 ("der det er hensiktsmessig"): " SDSN 
mener at alle campus skal ha tilknyttet et studenthus der studentene kan arrangere aktiviteter og 
sosiale tilstelninger”. 
Forslag enstemmig vedtatt.  
 
1B Campusleder i campusstyret Rauland fremmet et strykningsforslag til linje 91: "SDSN mener at alle 
campus skal ha tilknyttet et studenthus der studentene kan arrangere aktiviteter og sosiale 
tilstelninger". 
Forslag faller til fordel for 1A. 
 
1C Campusleder i campusstyret Porsgrunn foreslo endringsforslag til linje 91: stryke "der det er 
hensiktsmessig".  
Forslag faller til fordel for 1A. 
 
Kapittel 3 – Studentboliger 
Campusstyret Bø fremmet endringsforslag til punkt 5: Det skal gis boliggaranti for internasjonale 
studenter.  
Forslag avvist. 



  
 

   
 

 
Kapittel 4 – Kantiner og matsteder på campus 

1. Nestleder i campusstyret Rauland fremmet et endringsforslag til linje 139: Prisene i 
studentkantinene skal være lavere enn i konkurrerende kafeer som ikke drives av SSN. 
Forslag vedtatt.  

2. Campusstyret Vestfold foreslo å legge til linje i kapittel 4: Det skal være et vegansk tilbud, slik 
at alle studenter har et næringsrikt tilbud. 
Forslag vedtatt.  

3. Campusstyret Vestfold foreslo å legge til linje i kapittel 4: Det skal være flere allergivennlige 
mattilbud, slik som glutenfritt og laktosefri mat. 
Forslag vedtatt.  

4. Campusstyret Vestfold foreslo å legge til linje i kapittel 4: Det bør være et rimeligere frokost, 
lunsj og middag tilbud slik som en dagens meny. 
Forslag avvist. 
 
Kapittel 5 – Studentbarnehager 
Campusstyret Notodden fremmet et tilleggsforslag: Legge til rette for korttidsplass i barnehage for nett- 
og samlingsbaserte studenter med barn. 
Forslag vedtatt.  
 
Kapittel 6 – Vertskommune og fylkeskommuner 
1A: Campusleder i campusstyret Notodden fremmet et endringsforslag til linje 159: "Vertskommunen 
skal jobbe for at helsetjenester i kommunen er uavhengig av aldersgrense”. 
Forslag faller til fordel for 1B. 
 
1B: Campusstyret Porsgrunn foreslo endring til linje 159: "Vertskommunen skal tilrettelegge for 
helsestasjonstjenester for studenter uavhengig av alder”. 
Forslag vedtatt. 
 
1C: Campusstyret Notodden fremmet et endringsforslag til linje 159: "Vertskommune skal tilrettelegge 
for helsetjenester i kommunen for alle studenter, uavhengig av alder”. 
Forslag faller til fordel for 1B. 
 
1D Studentrådsleder HIU i campusstyret Drammen fremmet et endringsforslag til linje 159: 
"Vertskommunen skal tilrettelegge for at alle studenter, uavhengig av alder, får helsestasjonstjenester 
i kommunen”. 
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag 1B.  
 
Kapittel 7 – Kollektivtransport 
Campusleder i campusstyret Rauland foreslo endring til linje 172-173: Det skal satses på 
kollektivtransport slik at studenter kan komme seg til/fra campus og omliggende tjenester uten å ha 
tilgang på bil. 
Forslag vedtatt.  
 
Kapittel 9 – Studiestart ved USN 

1. Nestleder i campusstyret Rauland fremmet et endringsforslag til linje 192: USN skal ta et større 
ansvar for helhetlig og inkluderende studiestart, slik at alle studenter føler seg godt mottatt og ivaretatt. 
Forslag enstemmig vedtatt. 

2. Campusstyret Notodden foreslo at tekst på linje 194 og 199 sammenslås til en ny tekst: 
Studiestart skal bidra til å skape et trygt og sosialt miljø for alle studenter. 
Forslag enstemmig vedtatt. 



  
 

   
 

Kapittel 10 – Fysisk læringsmiljø 
Campusstyret Rauland fremmet et tilleggsforslag til linje 217-219: Temperaturen på USN sine campuser 
skal ikke ligge under 19° celsius eller over 26° celsius, i henhold til anbefalinger fra arbeidsmiljøtilsynet. 
Forslag enstemmig vedtatt. 
 
Kapittel 11 – Psykososialt miljø 

1. Campusleder i campusstyret Rauland fremmet et tilleggsforslag, linje 235: For at studenter skal 
oppnå god læring er det viktig at de er i et godt psykososialt læringsmiljø. Læringsmiljø skal være 
inkluderende og omfavne mangfoldet blant studenter uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion 
eller funksjonsevne. 
Forslag avvist.  

2. Campusstyret Rauland fremmet et tilleggsforslag til linje 243: USN skal legge til rette for at 
studentene kan bygge opp et godt psykososialt læringsmiljø.  
Forslag avvist. 

Kapittel 12 – Gjennomstrømming 
1A Campusstyret Rauland fremmet et tilleggsforslag til linje 254: USN skal forebygge frafall gjennom 
oppfølging av studenter. 
Forslag enstemmig vedtatt. 
 
1B Campusstyret Rauland fremmet et tilleggsforslag til linje 254: USN skal i minst mulig grad ta inn flere 
studenter enn det er studieplasser slik at det er kapasitet til å ivareta enhver student helt fra starten. 
Forslag avvist. 

Kapittel 13 – Universell utforming 
Campusstyret Rauland foreslo endring til linje 256-257: De av oss som har ulike funksjonsnedsettelser 
har rett på høyere utdanning og har rett på å kunne fullføre studiet på en likeverdig måte. Dette krever 
blant annet at studiesteder er universelt utformet. 
Forslag avvist. 
 
Kapittel 14 – Tilrettelegging 
1. Nestleder i campusstyret Notodden fremmet et tilleggsforslag til linje 269: “Studenter skal ha 
mulighet til å få akademiske oppgaver på engelsk”. 
Forslag avvist.  
2A. Campusleder i campusstyret Rauland fremmet et strykningsforslag, linje 270-271: Læringsmiljø skal 
være inkluderende og omfavne mangfoldet blant studenter uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, 
religion eller funksjonsevne. Dette krever at studiestedene er godt tilrettelagt.  
Forslag avvist.  
 
2B. Campusleder i campusstyret Rauland fremmet et endringsforslag, linje 270-271: For at studenter i 
ulike livssituasjoner skal ha mulighet til å fullføre studiene sine, er det viktig at studiene er godt 
tilrettelagt den enkelte. 
Forslag avvist.  
 
3A. Campusleder i campusstyret Rauland fremmet et strykningsforslag, linje 280-281: Studenter med 
nedsatt funksjonsevne skal ha tilrettelegging der dette er et behov. Dette for at alle skal ha lik rett på 
utdanning. 
Forslag enstemmig vedtatt.  
 
3B. Campusstyret Porsgrunn foreslo strykning av linje 280: Studenter med nedsatt funksjonsevne skal 
ha tilrettelegging der dette er et behov. Dette for at alle skal ha lik rett på utdanning. 
Forslag faller til fordel for 3A. 



  
 

   
 

 
Kapittel 15 – Studenter med barn  
Campusstyret Notodden foreslo endring, linje 295: Det skal være tilgjengelige ammerom og 
stellemuligheter på campus. 
Forslag enstemmig vedtatt. 
 
Kapittel 16 – Studentrettigheter, informasjon og meldingssystem 
Studentrådsleder HH i campusstyret Vestfold fremmet et tilleggsforslag til linje 319-321: 
Avvikssystemet må sørge for at melders anonymitet avholdes ovenfor den det varsles om, inkludert 
skikkethetsvurdering. Melders identitet må være kjent ovenfor saksbehandler, men vedkommende må 
fortsatt være sikret anonymitet ovenfor den/de det ble varslet meldt inn om.  
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak:  

1. Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 
2. Ledergruppen gis myndighet til å gjennomgå resolusjonene og fjerne de som ivaretas i 

plattformen. 
 
 
 

 

 

 

  



  
 

   
 

V7/2020 Etiske retningslinjer  
Møtedato: 17.10.2020                                                                         Saksansvarlig: Ledergruppen   
Saksnummer: V7/2020      Tidsbruk: 45 min 
 
Forslag til vedtak:  
Etiske retningslinjer vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet.  
  
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Drammen innleder saken.  
 
Endringsforslag: 

1. Campusstyret Notodden foreslo strykning i Varslingsrutiner, kulepunkt 5: Ved varsler som ikke 
regnes som kritikkverdige forhold skal dette løses på lavest mulig nivå. 
Forslag vedtatt. 

2. Campusleder i campusstyret Rauland fremmet et endringsforslag i Tillitspersoner: Ved 
arrangementer i regi av studentdemokratiet som semestermøte, skal det være minst to tillitspersoner, 
gjerne et av hvert kjønn. Disse har taushetsplikt, og dersom det meldes inn saker, skal de i fellesskap 
med melder, avgjøre hvordan saken(e) skal behandles og hvem som skal informeres. 
Forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Helhetlig forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

  



  
 

   
 

V4/2020 Valgreglement                                          
Møtedato: 17.10.2020       Saksansvarlig: Ledergruppa                   
Saksnummer: V4/2020                   Tidsramme: 30 min     

Forslag til vedtak:  
Valgreglement vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet. 

Behandling i møtet: 
Frist for å sende inn endringsforslag til valgreglement var 27. september 2020. Alle innkomne forslag 
ble innstilt på av ledergruppen og behandlet i møte. 
 
1. Endringsforslag til § 12 Funksjonstiden i verv: 

(1) Funksjonstiden for studenter valgt til verv i campusstyret er fra 1. juni til 31. mai påfølgende år. 
(2) Funksjonstiden for studenter valgt til verv i arbeidsutvalget er fra 1. juni til 14. juni påfølgende 

år. Nytt arbeidsutvalg tiltrer med beslutningsmyndighet fra 15. juni.  
En student kan kun inneha frikjøpte verv i to sammenhengende år. 
Endringsforslag 1 – innstilles vedtatt. 

2. Tillegsforslag til § 8 Valgmåte (4): 
Ved suppleringsvalg etter ordinære valg må følgende punkter inntreffe: 

• Nominasjonsperioden skal være på minimum 15 dager.  
• Stemmeperioden skal være på minimum syv dager.  
• Valgreglementet §4 punkt 4-6. 

Endringsforslag 2 – innstilles vedtatt. 

 
3. Endringsforslag til § 3-3: «… skriftlig for semestermøtet senest to uker før valget skal gjennomføres». 
Endringsforslag 3 – innstilles vedtatt. 

 
4. Tilleggsforslag til §12 – 2: «En student kan kun inneha verv på i to sammenhengende år» Men kan 
søke om et tredje år ved særskilt grunnlag. 
Endringsforslag 4 – innstilles avvist.  

 
5. Tilleggsforslag til §15: Valgstyret – Klage.  

(1) Dersom en student mener at det kan ha blitt gjort en feil som kan ha påvirket valgresultatet, 
må en eventuell klage være fremsatt valgstyret senest en uke etter at resultatet er kunngjort. 

(2) Finner valgstyret klagen gyldig, oversendes denne straks til ledergruppa. 
(3) Dersom valgstyret finner at det har blitt gjort feil som påvirker valgresultatet, skal det avholdes 

omvalg. 
Endringsforslag 5 – innstilles avvist. 

Votering: 
1. Forslag til innstilling vedtatt 
2. Forslag innstilling enstemmig vedtatt 
3. Forslag innstilling enstemmig vedtatt 
4. Forslag innstilling enstemmig vedtatt 
5. Forslag innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak:  
Valgreglement enstemmig vedtatt.    



  
 

   
 

VA1/2020 Valg av delegater til NSOs landsmøte 2021 

Møtedato: 18.10.2020                                                                 Saksansvarlig: Ledergruppen                     
Saksnummer: VA1/2020 
 
Forslag til vedtak:   
XX velges som delegat til NSO Landsmøte 2021  
XX velges som delegat til NSO Landsmøte 2021  
XX velges som delegat til NSO Landsmøte 2021  
XX velges som delegat til NSO Landsmøte 2021  
XX velges som delegat til NSO Landsmøte 2021  
XX velges som delegat til NSO Landsmøte 2021  
XX velges som delegat til NSO Landsmøte 2021  
XX velges som delegat til NSO Landsmøte 2021  
XX velges som delegat til NSO Landsmøte 2021  
XX velges som delegat til NSO Landsmøte 2021  
XX velges som delegat til NSO Landsmøte 2021  
  
XX velges som 1.vara til NSO Landsmøte 2021  
XX velges som 2.vara til NSO Landsmøte 2021  
… 
XX velges som 11.vara t til NSO Landsmøte 2021  

 
Behandling i møtet: 
Kandidater til NSO hadde mulighet til å fremme sitt kandidatur frem til kl. 09:00 den 17.10.2020.  
Medlem av kontrollkomiteen og en organisasjonskonsulent presenterer saken og valgsystemet 
OpaVote.  
 
Vedtak:  
Disse ble valgt som delegater til NSO landsmøte:  

1. Karoline Lie 
2. Tina Tufte Holtsdalen 
3. Even Haug 
4. Tommy Brask Jensen 
5. Artur Aleksander Czapka 
6. Guri Nilsen 
7. Sandra Benedicte Taftø Stoltz 
8. Reidar Skoglund-Jørgensen 
9. Julie Aleksandra Skorstad 
10. Paul Knutson 
11. Regine Starup 

Disse ble valgt som varadelegater til NSO landsmøte:  
1. Nils Herman Håre Lien 
2. Johanna Knudsen 
3. Irmelin Munthe-Dahl 

Det digitale valgsystemet som er benyttet har ikke rangert varadelegatene, dette ble det informert om 
på semestermøte. Tellekorpset har i ettertid av semestermøte regnet ut rangeringen manuelt etter 
USN sitt valgreglement. 
 
Det ble fremmet et forslag om at ledergruppen får myndighet til å supplere varalista. Forslag vedtatt. 



  
 

   
 

VA2/2020 Valg av valgkomite SDSN 

Møtedato: 18.10.2020                                                                     Saksansvarlig: Ledergruppen                  
Saksnummer: VA2/2020 
                                                              
Forslag til vedtak:   
XXX velges til Valgkomitéen   
XXX velges til Valgkomitéen   
XXX velges til Valgkomitéen   
XXX velges til Valgkomitéen   
XXX velges til Valgkomitéen  
 
Behandling i møtet: 
To kandidater har fremmet sitt kandidatur til Valgkomite – Eton Williams og Even Haug.  
 
Vedtak: 
Følgende ble valgt som medlemmer av valgkomitéen: 
Even Haug 
Eton Williams 
 
Det ble fremmet et forslag om at ledergruppa får myndighet til å supplere valgkomitelista. Forslag 
vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

   
 

VA3/2020 Valg av vara til SSN-styret  
Møtedato: 18.10.2020                                                                    Saksansvarlig: Ledergruppen                   
Saksnummer: VA3/2020                                                                      
  
Forslag til vedtak:   
XXX velges til varaplass SSN styret   
XXX velges til varaplass SSN styret   
XXX velges til varaplass SSN styret  
  
Behandling i møtet: 
Følgende kandidater har fremmet sitt kandidatur til SSN varaplass: 
Tobias Sanaker Dagestad 
Karoline Gulliksen Bendigtsen 
Marlene Kristin Nilssen 
Philadelphia Amalie Olsen Kristensen 
Reidar Emil Skoglund-Jørgensen 
Sandra Benedicte Taftø Stoltz 
 
Vedtak: 
Følgende ble valgt ved skriftlig valg: 
Reidar Skoglund-Jørgensen 
Sandra Benedicte Taftø Stoltz 
Karoline Gulliksen Bendigtsen 
 

  



  
 

   
 

Åpen talerstol 
- Nestleder i campusstyret Rauland gratulerer med vedtatt VLPP og Handlingsplan.  
-  Oppfordrer Ledergruppe å jobbe med begrepene «Internasjonale og utvekslingsstudenter», 

slik at hele SDSN bruker samme begreper. Begrepsavklaring ønskes. 
- Studentrådsleder HIU i campusstyret Vestfold mener at det bør fokuseres på skikkethet, gå 

gjennom informasjon på nettsiden, sikre anonymitet slik at alt ser bedre og helhetlig.  
- Studentrådsleder HH i campusstyret Vestfold: priser i kantiner til SSN. Regnskapstall til SSN – 

bør spesifiseres.  
- Ordstyrer – sende følgende tre saker videre til ledergruppe for behandling: jobb med 

internasjonale, SSN og skikkethet. Disse sakene bør behandles på neste Semestermøtet. AU enig med 
denne fremgangsmåten. 

- Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Porsgrunn: viktig å jobbe med rekrutering av studenter 
utenfor Telemark. Positivt for USN hvis vi klarer å profilere oss i hele Norge.  

- Campusleder i campusstyret Bø: dette er avhengig av studietilbud. Vi må jobbe med å finne 
løsning.  

- Studentrådsleder TNM i campusstyret Bø: vi må ha en visjon: påpeke viktighet at vårt 
universitet tenker på det lokale miljøet. Viktig med lokale helter. Inspirere og velge det lokalet 
universitet. Dette er bra for distriktet. 

- Nestleder i campusstyret Notodden: enig med både studentrådsleder ved TNM Bø og 
læringsmiljøansvarlig Porsgrunn – det bør være muligheter utenfor distriktet. Det gjør lettere å komme 
tilbake til studiene i voksealder. Vi bør åpnes mer for andre universitetet og distrikter. 

- Studentrådsleder HH i campusstyret Kongsberg: USN blir mer synlig ved hjelp av 
studentambassadører. Det blir lettere å promotere. Viktig å fremme det til kulltillitsvalgte. 
  



  
 

   
 

Protokollen godkjennes: 
 
Dato/sted:  
 

                                       
 
 
 
______________________________ 
Nils Herman Lien Håre 
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