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 studentdemokratiet@usn.no 

 
 

PROTOKOLL 
 

Dato: 25.11.2020 

Tid: Klokken 14:30 

Sted: Teams 

 

Til stede: 

Campusledere: 

Bø, Artur Aleksander Czapka 

Drammen, Ban Gjelle 

Kongsberg, Michelle Paulsen Kårbø 

Notodden, Kristian Hepworth 

Porsgrunn, Tommy Brask Jensen 

Rauland, Will Riedlinger  

Ringerike, Jesper Bekkevoll 

Vestfold, Victor Grunde Simonsen 

 

Arbeidsutvalget: 

Studentleder, Karoline Lie 

Nestleder, Guri Nilsen 

 

Andre: 

Lene Marie Realfsen, organisasjonskonsulent 
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SAKSLISTE 
Konstituering 
00/2020             Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av saksliste 
Godkjenning av dagsorden 

Vedtakssaker 
V12/2020 Resolusjon fra Campusstyret i Vestfold 

V13/2020 Årsplan for semesteret våren 2021 

 

Diskusjonssaker 
D14/2020 Samarbeid om statusrapport om studentboliger i Sørøst  

 
Valgsaker  
VA6/2020 Supplering til valgkomiteen  

 

Orienteringssaker 
O0/2020 Orientering fra ledergruppen 

 

Eventuelt 
Møteevaluering 
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Konstituering 
00/2020              

 

Saker til eventuelt: 

Julekort og juleavslutning 

Samarbeidsavtalen 

 

Innkalling, saksliste og dagsorden godkjennes. 
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Vedtakssaker 

V12/2020 Resolusjon fra campusstyret i Vestfold  

Møtedato: 25.11.2020                                                                      Saksansvarlig: AU                     

Innledning: 

Campusleder Vestfold presenterer resolusjonen. Ledergruppen diskuterer resolusjonen og det er 
enighet i at man ønsker å ivareta hensikten med den, men den må utarbeides videre. 

Arbeidsutvalget innstiller på å avvise resolusjonen, og dette vedtas av ledergruppen. 

Nytt forslag til vedtak: 

Arbeidsutvalget tar med seg hensikten bak resolusjonen og jobber videre med hvordan vi kan 
tilrettelegge og jobbe med praksisen rundt USN sin praksis, og tar med tilrettelegging av praksis inn i 
samarbeidsavtalen. 

 

Forslag til nytt vedtak vedtas. 
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V13/2020 Årshjul V21  

Møtedato: 25.11.2020                                                                      Saksansvarlig: AU                     

 

Nestleder i arbeidsutvalget presenterer forslaget til årshjul våren 2021. Det informeres som at møter 
som må avholdes i desember er studentårdsmøter, campusstyremøter og komiéemøter for 
kommunikasjonsansvarlige og nestledere, i tillegg vil det bli et ekstra ledergruppe møte mellom 7.-11. 
desember 

 

Årshjulet gjennomgås og ledergruppen fastsetter dato for semestermøte. Flertallet ønsker å ha 
semestermøte i mars og det bestemmes at det blir 19.-21. mars.  

   

Forsag til vedtak:  

Årshjulet V21 vedtas med de endringer som fremkom i møtet.  

 

Vedtatt. 

 

Vedlegg til denne saken ligger i Teams-Ledergruppa 20/21-Ledergruppemøter-Filer-LG F5 
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Diskusjonssaker 

D14/2020 Samarbeid om statusrapport om studentboliger i Sørøst 

Møtedato: 25.11.2020                                                                      Saksansvarlig: AU                     

 

Christian Berg fra Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge presenterer saken. SSN har fremmet et ønske 
om å lage en felles rapport om status rundt studentboliger på de ulike campusene. Målet skal være at 
det blir en enighet om behov, prioritering fremover, plassering osv. Ledergruppen kommer med 
spørsmål og tilbakemeldinger. Power point presentasjonen som vises ettersendes og man kan ta kontakt 
med Christian Berg i ettertid hvis man har flere spørsmål. 

 

  



 
Dato: 
25.11.2020 
 

Ledergruppemøte #5 
 

 E-post: 
 studentdemokratiet@usn.no 

 
 

Valgsaker  
VA6/2020 Supplering til valgkomiteen 
En kandidat har trukket seg og det har kommet inn en ny kandidat fra campus Vestfold som ønsker å 
stille. Stian Søberg, som er kandidaten fra campus Vestfold, velges ved akklamasjon. 

 

Det informeres om at et av medlemmene i kontroll komitéen har trukket seg og ledergruppen 
oppfordres til å finne kandidater til vervet. 
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Orienteringssaker 
O0/2020 Orientering fra ledergruppen 
 

Campusleder Vestfold: 

Jobber med å synliggjøring. Arrangerer faste turer med studentpresten hvor man kan ta med seg 
hunden sin. Skal ha arrangement med julefilm og grøt i desember. 

 

Campusleder Ringerike: 

Har julekalender i samarbeid med de andre linjeforeningene. Arrangerte Kims lek, mange som kom 
innom og campusstyret fikk mange nye likes og følgere på sosiale medier. Deltatt på frokostmøte hvor 
fokuset var eksamen. Tidligere har studentene hatt en halvtime etter at eksamen er ferdig til å levere 
oppgaven, nå er det ikke lenger satt av ekstra tid.  

 

Campusleder Rauland: 

Siden sist har campusleder trukket seg og nestleder sitter nå som fungerende campusleder. Har hatt 
møte med instituttledere og blitt orientert om pågående saker. Jobber med å få på plass ny nestleder. 
Skal ha pepperkakehus konkurranse på en lokal kafe, og det arrangeres julemarked på tunet på campus. 

 

 

Campusleder Kongsberg: 

Jobber med å arrangere Covid-19 vennlige aktiviteter, men det er vanskelig å få gjennomført i 
eksamenstiden. Arrangerer adventskalender. Lurer på om det er nestledere som har med 
linjeforeninger å gjøre? Studentleder informerer om at nestledere er med på prosjektet som starter opp 
for retningslinjer som går på hvordan man kan starte en linjeforening. Per dags dato må studenten(e) 
starte opp selv, men man kan spørre instituttet om hjelp. 

 

Campusleder Notodden: 

Læringsmiljøansvarlig i campusstyret har trukket seg. Arrangerer julekalender. Skal ha quiz og dele 
deltagerne inn i ulike chatrom hvor de kan snakke sammen. 

 

Campusleder Bø: 

Campusstyret har hatt juleavslutning på Pizzafjoset. Arrangerer adventskalender, hovedpremien deles 
ut den siste søndagen. Jobber med å få linjeforeningene til å bli med og arrangere adventskalender. 
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Campusleder Drammen: 

Et medlem av campusstyret har trukket seg. Arrangerer adventskalender. Blir mer og mer synlig, får 
skryt for det. Vertskommune møte ble avlyst, en fra campusstyret deltar på hovedutvalgsmøte for 
kultur, frivillighet og idrett med kommunen. 

 

Campusleder Porsgrunn: 

Campusstyret er nå fulltallig. Arrangerer adventskalender. Artikkel i PD hvor to medlemmer av 
campusstyret uttalte seg. Fokus på corona og ensomhet for studentene ved campus Porsgrunn. Skal ta 
kontakt med SSN i forbindelse med studentboligene. Jobber med synlighet. 

 

Nestleder: 

Informerer om at Miljøuka våren 2021 er avlyst. Skal delta på møte angående linjeforeningsprosjekt i 
desember. Har sendt ut rapport om internasjonale studenter ut på høring med svarfrist 1. desember. 
Noen av campuslederne har fag- og forskningspolitisk plattform som sitt fokusområde, venter på 
tilbakemelding fra disse slik at denne kan jobbes videre med. 

Studentleder: 

Brukt en god del tid på samarbeidsavtalen. Hatt møte med viserektor for utdanning hvor tema var hva 
kan USN og SDSN gjøre for deg. SSN ønsker innspill på hva de kan bidra med, se innlegg på Teams postet 
i Ledergruppa 12/11-20, tilbakemeldinger sendes til nestleder. Følger opp de internasjonale studentene 
i forhold til hvordan de har det og hvordan de skal taes imot når de kommer hit på nyåret. Jobber en del 
med beredskap og hvordan det skal gjøres for vårsemesteret, blant annet med gjennomføring av 
eksamen. Sendt forespørsel til studentombudet i forhold til rettigheter man har ved eksamen hvis man 
er syk, dette vil bli lagt ut på USN sine informasjon sider knyttet til Covid-19. Har en artikkel i Khrono, 
samt intervju med NRK lokalt til både radio og avis artikkel. 
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Eventuelt: 
Julekort og juleavslutning: 

To campusledere har sendt inn bilde av seg selv til julekortet, resterende må sende inn et bilde av seg 
selv med for eksempel julegenser, nisselue etc. 

Flere campusstyrer har som tradisjon å ha et lite julebord på sitt siste campusstyremøte før jul. 
arbeidsutvalget har også som tradisjon å sende ut en liten julehilsen med pepperkaker og julegodt, noe 
som ikke vil bli gjort i år. Flere av campusstyrene vil ikke ha mulighet til å ha julebord, og det er derfor 
enighet i at man kan kjøpe inn en liten gave til hvert av campusstyremedlemmene for ca 100kr. Dette 
går fra det enkelte campusstyre sitt budsjett. 

 

Samarbeidsavtalen 

Studentleder legger frem utkast til samarbeidsavtalen med de endringer som er foreslått. 
Forhandlingsmøte med rektor og viserektor finner sted den 7. desember og avtalen skal signeres den 
15. desember. Ledergruppen gir arbeidsutvalget ansvaret for forhandling av samarbeidsavtalen. 
Campuslederne legger frem informasjon om samarbeidsavtalen for sine campusstyrer i 
campusstyremøtet i desember, arbeidsutvalget kan delta digitalt ved behov. Ledergruppen samles til 
nytt møte etter forhandlingsmøte og før samarbeidsavtalen signeres.  
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