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Protokoll Ledergruppemøte 
Dato:   23.09.2020 
Tid: kl. 15.30-20.00 
Sted: Campus Drammen, U4505 
 
Til stede: 
Campusledere: 
Bø, Artur Aleksander Czapka   
Drammen, Ban Gjelle    
Kongsberg, Michelle Paulsen Kårbø   
Notodden, Kristian Alexander Hepworth 
Rauland, Johanne Østrem Hellemo 
Ringerike, Jesper Bekkevoll   
Porsgrunn, Josefine Lamø 
Vestfold, André Fritzøe (nestleder) 
      
Arbeidsutvalget:   
Studentleder, Karoline Lie    
Nestleder, Guri Nilsen  
  
Andre:    
Jill Eirin Undem, org.kons  
Lene Marie Realfsen, org.kons  

 

SAKSLISTE 
Konstituering 
00/2020 Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av saksliste 

Godkjenning av dagsorden 

 
Vedtakssaker 
V3/2020 Konstituering 

V4/2020 Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform 

V5/2020 Resolusjoner 

V6/2020 Valgreglement 
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V7/2020 Handlingsplan 

V8/2020 Etiske retningslinjer 

V9/2020 Rammebudsjett (dette må legges til da det var glemt) 

 

Diskusjonssaker 
D9/2020 Semestermøtet 

D10/2020 Evaluering av rollen som campusleder 

 
Valgsaker  
VA2/2020 Valg Valgkomiteen 

VA3/2020 Valg av vara til SSN-styret 

VA4/2020 Valg av NSO delegater 

 

Orienteringssaker 
O0/2020 Orientering fra ledergruppen 

02/2020 Orientering fra rapporter 

03/2020 Orientering fra Ekstraordinært vedtak 

 

Eventuelt 
Møteevaluering 
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00/2020 Godkjenning av innkalling 
Saker til eventuelt: 

Møtetidspunkter 

Sak meldt inn fra studentrådsleder Hiu Vestfold 

Demokratitid 

 

Det kommer inn noen forslag på ulike personer til de ulike rollene på semestermøte. Det oppfordres til 
å finne flere personer også innstilles disse fredagen før semestermøte. 

 

Stryke trygt i tredje avsnitt i saksinnledningen. 

 

Godkjenning av saksliste. 

Godkjenning av dagsorden. 

 

V4/2020 Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform                                          
Nestleder i arbeidsutvalget informerer om temadagen som skal være 30. september. SSN og Ranveig 
Hvit deltar med hver sin bolk, i tillegg vil deltagerne få utdelt ulike caser knyttet opp til velferds- og 
læringsmiljøpolitisk plattform. 

 

Hvis velferds – og læringsmiljøpolitisk plattform godkjennes av semestermøte vil resolusjoner som blir 
ivaretatt av denne slettes da dette er et høyere politisk dokument. 

 
Forslag til vedtak: 

Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 

 
Forslag til vedtak godkjennes. 
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V5/2020 Resolusjoner         
Forslag til vedtak: 

Resolusjoner vedtas med de endringer som fremkom i møtet                         

 

Forslag til vedtak godkjennes. 

 

V6/2020 Valgreglement                                                                    

Det er en god diskusjon i ledergruppen og det fremmes et endringsforslag til vedtak: 

1. Valgreglement vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet. 
2. Stillingsbeskrivelser endres etter endringer i valgreglement. 

 

Som konsekvens av at forslaget godkjennes, endres også valgperiode i øvrige styringsdokumenter. 

 

Forslag til vedtak godkjennes.  

 

V7/2020 Handlingsplan 

Forslag til vedtak: 

Handlingsplanen vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet. 

 

Endringsforslag sendes inn og behandles i semestermøte. Avsnitt to, tre og fire fjernes fra 
saksinnledningen.  

 

Forslag til vedtak godkjennes.  

 

V8/2020 Etiske retningslinjer 

Det blir gjort en god del endringer på de etiske retningslinjene. Arbeidsutvalget sender ut det nye 
forslaget sammen med sakspapirene til semestermøtet. 
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Forslag til vedtak: 

Etiske retningslinjer vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet. 

 

Forslag til vedtak godkjennes. 

 

V9/2020 Rammebudsjett 

Rammebudsjettet ble sendt sammen med sakspapirene, men innledningen i sakspapirene hadde falt 
ut. Forslag til rammebudsjett blir vist frem i møte. 

 

Forslag til vedtak: 

Rammebudsjett vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet. 

 

Forslag til vedtak godkjennes. 

 

VA1/2020 Valg av valgkomite 

Punkt om at leder har dobbeltstemme fjernes fra saksinnledningen da dette kun har betydning når 
antall medlemmer er partall. Ledergruppen oppfordres til å prøve å finne kandidater til valgkomiteen, 
per dags dato er det ingen medlemmer. 

 
VA2/2020 Valg av vara til SSN-styret 

Det er behov for tre vara til SSN-styret. Kandidater til SSN-styret skal intervjues og innstilles av 
valgkomitéen. Det er ingen medlemmer av valgkomiteen nå og det foreslåes at det ikke innstilles av 
valgkomite, men at alle må lese kandidatskjema og gjøre seg opp en mening om hvilken kandidat de 
ønsker som vara.  

 

VA3/2020 Valg av delegater til NSOs landsmøte 



 
 Dato: 

23.09.2020 
 

Ledergruppemøte #3 
 

  E-post: 
  studentdemokratiet@usn.no 
 
 

  

 
 
 
I saksinnledningen står det; Semestermøtet skal velge 11 USN studenter som skal reise på LM NSO, du 
kan bli en av dem. Denne setningen endres ved at siste del strykes. 

 

Tredje avsnitt strykes fra saksinnledningen.  

 

D9/2020 Semestermøtet 

I forkant av semestermøte vil alle campusstyrene få en gjennomgang av hvordan et semestermøte 
gjennomføres, det er campusleder som er ansvarlig for dette og organisasjonskonsulentene kan bistå. 

Arbeidsutvalget og organisasjonskonsulentene lager forslag til dagsplan, denne legges ut i Teams. 

 

D10/2020 Evaluering av rollen som campusleder 

Utsettes til neste møte.  

 

O1/2020 Orientering fra ledergruppen 

Campus Notodden: har hatt fokus på å suppleringsvalg og er nå fulltallig i styret. Samarbeider med 
SSN om Verdensdagen for psykisk helse. 

 

Campus Kongsberg: nestleder ble valgt inn i suppleringsvalget. Jobber med Verdensdagen for psykisk 
helse i samarbeid med lederforum og SSN. 

 

Campus Ringerike: jobber med Verdensdagen for psykisk helse. Har hatt besøk av biskopen på 
campus. 

 

Campus Vestfold: jobber med verdensdagen for psykisk helse, opplæring av kulltillitsvalgte og bistår 
med å få liv i jus gruppa.  

 

Campus Drammen: alle verv ble fylt opp i suppleringsvalget. Jobber med verdensdagen for psykisk 
helse og har jobbet med å få flere følgere på Instagram. 

 



 
 Dato: 

23.09.2020 
 

Ledergruppemøte #3 
 

  E-post: 
  studentdemokratiet@usn.no 
 
 

  

 
 
 
Campus Bø: mangler noen verv i campusstyret og skal avholde allmøte. Jobber med verdensdagen for 
psykisk helse. Har deltatt på åpningen av de nye studentboligene og har hatt møte med SSN. 

 

Campus Rauland: intervju med Nrk radio angående Rauland og Korona situasjonen. Deltatt i møte med 
fakultetet, utarbeidet nye retningslinjer for valg av kulltillitsvalgte og campusstyret har deltatt på alle 
opplæringene til de ulike vervene. verdensdagen for psykisk helse er midt i studieuka, markerer den 
uka etter. 

 

Campus Porsgrunn: deltatt på opplæring av campusstyret. Det ble supplert inn to nye ved 
suppleringsvalget og det mangler nå to verv, avholder allmøte etter semestermøte. Jobber med 
Verdensdagen for psykisk helse. 

 

Arbeidsutvalget sender en skriftlig rapport over hva de har gjort den siste tiden.  

 

02/2020 Orientering fra rapporter 

Ikke behandlet i møte. 

 

Eventuelt: 

Møtetidspunkt: 

Ønske om at møtene skal starte tidligere, bestemt at ledergruppe møtene skal starte klokken 14.30. 

De digitale tirsdagsmøtene avlyses, oppfordres til å opprettholde god kommunikasjon via Teams. 

 

Vestfold: 

Studentrådsleder ved Hiu i Vestfold fremmer sak angående spørsmål om fullmakt som kommer fra 
ledergruppen til campusstyrene. Studentrådsleder ønsker at man ser på ulike løsninger fremfor at 
ledergruppen ber campusstyrene om fullmakt til å ta en avgjørelse. 

 

Tar dette til orientering. 

 

Demokratitid: 
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Det kommer tilbakemeldinger på at demokratitid ikke blir overholdt. SDSN har flere møtepunkter i 
demokratitiden, men det er viktig at studentrådsmøtene går som planlagt. Kommer det forespørsel 
om fritak fra demokratitid på de onsdagene hvor det ikke er studentrådsmøter, kan man i større grad i 
dispensasjon for dette nå pga Covid-19. Dette skal avtales med viserektor og studentleder skal stå på 
kopi i mailutvekslingen. 
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