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PROTOKOLL 
 

Dato: 16.12.2020 

Tid: Klokken 14:15 

Sted: Zoom 

 

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  
V14/2020 Stillingsbeskrivelser Arbeidsutvalget 
V15/2020 Stillingsbeskrivelser Campusstyrer 
   
Valgsaker   
VA7/2020 Supplering til valgkomiteen    
 
 
Eventuelt  
Møteevaluering  
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Konstituering  
00/2020              
 
Innkalling, saksliste og dagsorden godkjennes. 
  

 
Vedtakssaker  
   
V14/2020 Stillingsbeskrivelser Arbeidsutvalget 
Studentleder legger frem saken og informerer om de største endringene knyttet til 
stillingsbeskrivelsene.  
 
Endringsforslag: 
Stryke. Forståelse for at dette er ønskelig, men det vil også kunne sette begrensninger for personer 
som ønsker å stille til valg. Det bør heller legges til rette for at arbeidet kan utføres uavhengig av 
opprinnelig campustilhørighet. 
 
Det voteres over endringsforslaget. To stemmer for og endringsforslaget faller. 
 
                      
Forslag til vedtak:  
Stillingsbeskrivelsen for Arbeidsutvalget vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 

 

Det voteres over forslag til vedtak og dette blir enstemmig vedtatt. 

 
V15/2020 Stillingsbeskrivelser Campusstyret 
 
Studentleder legger frem saken og informerer om de største endringene knyttet til 
stillingsbeskrivelsene.  
 
Det er kommet inn tre endringsforslag og disse presenteres av studentleder.  
 
Endringsforslag en: 
Ny tekst: Ved honorering av møter i campusstyrene bør det kun presiseres honorar på type møte. På 
den måten registrerer man kun møter man har deltatt på, og org. konsulent slipper å bruke tid på å 
finne ut av hvem som deltok på hvilke møter dersom man måtte ha stedfortredere. 

 
Det voteres over endringsforslag 1, ingen voterer for og endringsforslaget faller. 
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Endringsforslag to: 
Strykning: campusleder er øverste tillitsvalgt på campus. Dette blir en gjentakelse av rolle.  
Ny tekst: Campusleder representerer studentene i politiske saker. 
 
Det voteres over endringsforslag 2, fem stemmer for og endringsforslaget vedtas.  
 
Endringsforslag tre: 
Strykning: vanskelig å forstå hva som menes, samt at dette står under studentarbeid.  
 
Ny tekst: Nestleder i campusstyret har et organisatorisk ansvar og er campusleder sin stedfortreder 
der det er nødvendig. 
 
Det voteres over endringsforslag 3, syv stemmer for og endringsforslaget vedtas. 
   
 
Forslag til vedtak:   
Stillingsbeskrivelse for campusstyret vedtas med de endringene som fremkom i møtet. 

 

Det voteres over forslag til vedtak og dette blir enstemmig vedtatt. 

  

Valgsaker   
VA7/2020 Supplering til valgkomiteen 
 

En kvinnelig student fra campus Ringerike, tar noen fag ved campus Vestfold, ønsker å stille som 
medlem av valgkomiteen. Kandidaten velges ved akklamasjon. 

 

Valgkomiteen er nå fullsatt.  


	PROTOKOLL

