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PROTOKOLL 
Dato: 19.03.2021 - 20.03.2021  
Tid: 19.03: 12:00- 19:30 

20.03: 09:00- 17:00 
Sted: Zoom 
 
Til stede:  
Campusstyret Bø: 
Campusleder Artur Aleksander Czapka 
Nestleder Vebjørn Kydland 
Kommunikasjonsansvarlig Sondre Veie Dyrvik 
Studentrådsleder TNM Elin Ringhus 
Studentrådsleder HIU Hyndla Anais Aira  
Læringsmiljøansvarlig Emilie Aae Gjermstad 
 
Campusstyret Drammen: 
Campusleder Estere Zenta Sedogubova 
Læringsmiljøansvarlig Mac Svendsen 
Kommunikasjonsansvarlig Haidi AL-Juboori 
Studentrådsleder HH Melica Jahangiri-Mehr 
Studentrådsleder HIU Even Haug 
 
Campusstyret Kongsberg: 
Campusleder Michelle Paulsen Kårbø 
Nestleder Sandra Benedicte Taftø Stoltz 
Læringsmiljøansvarlig Hans T H Nygaard 
Kommunikasjonsansvarlig Abdirisak Hussein 
Studentrådsleder HH Wiktoria Akar 
Studentrådsleder HS Frida Fossedal 
 
Campusstyret Notodden: 
Campusleder Kristian Alexander Hepworth 
Nestleder Tina Tufte Holtsdalen 
Studentrådsleder HIU John Olav Holte 
Læringsmiljøansvarlig Thea Opseth 
Kommunikasjonsansvarlig Einar Andreas Egge 
 
Campusstyret Porsgrunn: 
Campusleder Tommy Brask Jensen 
Læringsmiljøansvarlig Per Anders Iversen 
Studentrådsleder HIU Julie Nordaune Johnsen 
Studentrådsleder TNM Aleksander Flaktveit 
Kommunikasjonsansvarlig Caroline Olsen Knudsen 
Studentrådsleder HS Christine Strøm Thoresen 
 
  



  
 
 
 

   
 

Campusstyret Ringerike: 
Campusleder Jesper Bekkevoll 
Nestleder Lars Kristian Hvalsmarken 
Læringsmiljøansvarlig Khuda Bakhsh 
Kommunikasjonsansvarlig Landa Hanan 
Studentrådsleder HH Silje Mari Westerås 
 
Campusstyret Rauland: 
Campusleder Will Riedlinger  
Nestleder Embla Olsen 
 
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 
Kommunikasjonsansvarlig Karoline Gulliksen Bendigtsen 
 
Arbeidsutvalget: 
Studentleder, Karoline Lie 
Nestleder, Guri Nilsen 
 
Kontrollkomité: 
Nils Herman Lien Håre 
Paul Knutsen 
 
Gjester: 
Hilde Røneid (USN) 
Thérèse Verheyleweghen (SSN) 
Jonas Økland (NSO) 
 
Ansatte: 
Daiva Baukiene (USN) 
Jill Eirin Undem (USN) 
Lene Marie Realfsen (USN) 
 
Fraværende: 
Studentrådsleder HS Regine Hammeren Starup, campusstyret Vestfold (var kun til stede fredag og 
ikke lørdag) 
Nestleder Kamilla Mathea Mogstad, campusstyret Porsgrunn (forlot møtet fredag etter kl. 13) 
Studentrådsleder TNM Abridaham Ali, campusstyret Kongsberg (forlot møtet fredag etter kl. 13) 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

   
 

SAKSLISTE: 
Vedtakssaker 
V01/2021 Konstituering 
V02/2021 Fag, -forsknings og - utdanningspolitisk plattform 
V03/2021 Resolusjoner 
V04/2021 Styringsdokumenter 
V05/2021 Instruks Valgkomité 
V06/2021 Revidering av resolusjoner 
 
Orienteringssaker 
O01/2021 Orientering fra Arbeidsutvalget 
O02/2021 Orientering regnskap 2020 
O03/2021 Orientering fra campusstyrene 
O04/2021 Orientering fra styret i Studentsamskipnaden  
 
Valgsaker  
VA1/2021 Valg Arbeidsutvalget 
VA2/2021 Valg Kontrollkomiteen 
VA3/2021 Valg Valgkomiteen 
VA4/2021 Valg til SSN-styret 
VA5/2021 Valg av SSN Styreleder 
  



  
 
 
 

   
 

V01/2021 Konstituering                                          
Møtedato:  19.03.2021    Saksansvarlig:  Ledergruppen                     
Saksnummer:  V01/2021    Tidsramme:  30 min     
                                    
Forslag til vedtak: 

1. Kine Nossen velges til Ordstyrer  
2. Anne Helene Bakke velges til Ordstyrer 
3. Godkjenning av innkalling  
4. Godkjenning av saksliste  
5. Dagsorden godkjennes med de endringer som kommer frem i møtet.  
6. Daiva Baukiene velges til protokollfører  
7. André Fritzøe velges til protokollunderskriver  

Karoline Bendigtsen velges til protokollunderskriver  
Nils Herman Lien fra KK velges til protokollunderskriver  

8. Jill Eirin Undem velges til Semestermøtets tillitsperson  
Victor Simonsen velges til Semestermøtets tillitsperson  
Guri Nilsen Velges til Semestermøtets tillitsperson  

9. Lene Marie Realfsen velges til tellekorps 
Paul Knutson velges til tellekorps 
Karoline Lie velges til tellekorps 

10. Vebjørn Kydland velges til Redaksjonskomite 
Tina Holtsdalen velges til Redaksjonskomite 
Victor Simonsen velges til Redaksjonskomite 

11. Følgende gjester og observatører foreslås og gis tale og forslagsrett: 
Thérèse Verheyleweghen, styreleder SSN 
Jonas Økland, NSO 
 
 

Behandling i møtet: 
- En sak «Orientering fra SSN styret» legges til i dagsorden. 

 
Endringsforslag: 

- Studentleder fremmet et strykningsforslag på dagsorden: Stryke saken om valg av SSN-
styreleder. 

Forslag falt. 
 
Vedtak:  

1. Kine Nossen valgt til Ordstyrer  
2. Anne Helene Bakke valgt til Ordstyrer 
3. Innkalling er godkjent  
4. Saksliste er godkjent med de endringene som fremkom i møtet. 
5. Dagsorden godkjent med de endringer som kommer frem i møtet.  
6. Daiva Baukiene valgt til protokollfører  
7. André Fritzøe valgt til protokollunderskriver  

Karoline Bendigtsen valgt til protokollunderskriver  
Nils Herman Lien fra KK valgt til protokollunderskriver  

8. Jill Eirin Undem valgt til Semestermøtets tillitsperson  
Victor Simonsen valgt til Semestermøtets tillitsperson  
Guri Nilsen valgt til Semestermøtets tillitsperson  



  
 
 
 

   
 

9. Lene Marie Realfsen valgt til tellekorps 
Paul Knutson valgt til tellekorps 
Karoline Lie valgt til tellekorps 

10. Vebjørn Kydland valgt til Redaksjonskomite 
Tina Holtsdalen valgt til Redaksjonskomite 
Victor Simonsen valgt til Redaksjonskomite 

11. Følgende gjester og observatører foreslås og gis tale og forslagsrett: 
Thérèse Verheyleweghen, styreleder SSN 
Jonas Økland, NSO 
 

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



  
 
 
 

   
 

V06/2021 Revidering av resolusjoner                                        
Møtedato:  20.03.2021    Saksansvarlig:  Ledergruppen  
Saksnummer:  V06/2021    Tidsramme:  45 min 
 
Forslag til vedtak: 
Revidering av resolusjoner vedtas med de endringer som vedtas i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Rauland 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: 

- Resolusjon om internasjonalisering   
- Utdanning er ikke en vare, men en rettighet 
- Støtteresolusjon til NITO: finansier utdanningene riktig. 

Forslag til ledergruppen legges til grunn. 
 

Endringsforslag og votering: 
 
Resolusjon om internasjonalisering   
Forslag 1: Campusleder i campusstyret Rauland har fremmet et strykningsforslag til hele resolusjon.  
Forslag vedtatt.  
Vedtak: Resolusjon strykes.  
 
Resolusjon «Utdanning er ikke en vare, men en rettighet» 
Forslag 1: Campusleder i campusstyret Rauland fremmet en redaksjonell endring til linje 29 og 46 i 
resolusjonen: Høgskolen i Sørøst-Norge erstattes med Universitetet i Sørøst-Norge.  
Forslag vedtatt.  
 
Forslag 2: Studentleder fremmet endringsforslag: Ledergruppen gis myndighet til å oppdatere 
resolusjonen slik at den er relevant i forhold til dagens situasjon og dagens kampanjer om temaet. 
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak: Ledergruppen gis myndighet til å oppdatere resolusjonen slik at den er relevant i forhold til 
dagens situasjon og dagens kampanjer om temaet.  
 
Støtteresolusjon til NITO: finansier utdanningene riktig 
Forslag 1: Studentleder foreslo å stryke hele resolusjonen.  
Forslag vedtatt.  
 
Forslag 2: Campusleder i campusstyret Rauland fremmet redaksjonell endring i resolusjonen: NIFU, 
NHO4 erstattes med NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), NHO 
(Næringslivets Hovedorganisasjon).  
Forslag faller som konsekvens av vedtatt strykningsforslag.  
Vedtak: Resolusjon strykes.  
 
  



  
 
 
 

   
 

Vedtak: 
- Resolusjon om internasjonalisering strykes. 
- Ledergruppen gis myndighet til å oppdatere resolusjonen «Utdanning er ikke en vare, men en 

rettighet» slik at den er relevant i forhold til dagens situasjon og dagens kampanjer om temaet.  
- Støtteresolusjon til NITO: finansier utdanningene riktig strykes. 

 
 
 



  
 
 
 

   
 

V03/2021 Resolusjoner                                          
Møtedato:  19.03.2021    Saksansvarlig:  Ledergruppen                    
Saksnummer:  V03/2021    Tidsramme:  60 min     
                                    
Forslag til vedtak: 
1) Semestermøtet vedtar resolusjonen om xxx med de endringer som fremkom i møtet.  
2) Semestermøtet vedtar resolusjonen om xxx med de endringer som fremkom i møtet.  
 
Behandling i møtet: 
Ledergruppen innstiller på at Semestermøtet behandler 2 resolusjoner og at disse er resolusjon er:  

- Resolusjon om terapihunder 
- Resolusjon om praksis og korona 

Forslag til ledergruppen om å behandle de to innkomne resolusjonene legges til grunn. Forslag vedtatt.  
 

Endringsforslag og votering: 
 
Resolusjon om terapihunder. 
Nestleder i campusstyret Notodden fremmet strykningsforslag punkt 5: Universitetet i Sørøst-Norge 
skal tillate å ha terapihunder inne på Campus på lik linje med servicehunder, til de oppsatte tidene 
studenter kan booke time. 
Forslag falt.  
 
Vedtak: Semestermøtet vedtar resolusjonen om Terapihunder med de endringer som fremkom i møtet. 

 
Resolusjon om praksis og korona.  
Forslag 1: Nestleder i campusstyret Notodden fremmet endringsforslag til første setningen i 
resolusjonen: Vi mener at USN må vise større skjønn når det gjelder studenters ufrivillige fravær relatert 
til covid-19.  
Forslag vedtatt.  
 
Forslag 2: Studentrådsleder i campusstyret Vestfold fremmet et tilleggsforslag i resolusjonen: At 
«retningslinjer for praksis» må oppdateres kontinuerlig, og være spesifikt tilpasset aktuell 
smittesituasjon samt gjeldende nasjonale krav. 
Forslag vedtatt.  
 
Forslag 3: Nestleder i campusstyret Notodden foreslo å stryke det første ordet i resolusjonen: Tekst.  
Forslag vedtatt.  
 
Vedtak: Semestermøtet vedtar resolusjonen om Praksis og korona med de endringer som fremkom i 
møtet. 
 
Vedtak: 

1. Resolusjon om Terapihunder vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. 
2. Resolusjon om Praksis og korona vedatt med de endringer som fremkom i møtet. 

 
 



  
 
 
 

   
 

V02/2021 Fag, -forsknings og –utdanningspolitisk plattform                                         
Møtedato:  19.03.2021    Saksansvarlig:  Ledergruppen               
Saksnummer:  V02/2021    Tidsramme:  90 min     
 
Forslag til vedtak: 
Fag, - forsknings og -utdanningspolitisk plattform vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Vestfold og campusleder i campusstyret Bø presenterer saken.  
 
Endringsforslag og votering: 
Undervisningskvalitet 
Forslag 1: Nestleder i campusstyret Rauland foreslo tillegg til linje 101: «Dette skal dokumenteres og 
utføres på universell måte».  
Forslag vedtatt.  
 
Forslag 2 var samme som forslag 1.  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 3: Nestleder i campusstyret Vestfold fremmet endringsforslag til linje 102-105: «Det skal sikres 
at studentenes evalueringer av emnene, både underveis-, og sluttevaluering blir korrekt fremstilt i 
emnerapportene. USN skal sammen med tillitsvalgtapparatet arbeide frem en ordning for dette. For å 
sikre kvalitet i undervisningen, og videre utvikling, skal emnerapporter lagres, slik at den kan brukes til 
sammenlikning i vurdering av emne». 
Forslag vedtatt. 
 
Vurdering 
Forslag 1: Nestleder i campusstyret Rauland foreslo strykning i linje 126: «Eksamensdatoene skal 
fordeles utover hele semesteret for en jevnere fordeling av eksamener. Det skal unngås at studenter i 
studieløp har flere eksamener med kort tid mellom». 
Forslag falt.  
 
Forslag 2: Nestleder i campusstyret Bø fremmet endringsforslag til linje 142: «Individuelle 
delvurderinger underveis i emner skal i større grad tas inn i den helhetlige sluttkarakteren i emnet.».  
Forslag vedtatt. 
 
Begrunnelse av karakter 
Forslag 1A: Studentleder på HH i campusstyret Vestfold fremmet endringsforslag til linje 155: «Det er 
ønskelig at studenten får en skriftlig begrunnelse på karakterer for videre læring og utvikling, men den 
er ikke bundet opp mot den lovfestede 3 ukers fristen for sensur». 
 
 
Forslag 1B: Studentleder på HIU i campusstyret Bø fremmet endringsforslag til linje 155: «Det ønskes 
skriftlig begrunnelse på alle skriftlige eksamener, der dette er mulig». 
 
Forslagene 1A og 1B settes opp mot hverandre til votering. Forslaget 1A voteres på semestermøte.  
Vedtak: forslag 1A vedtatt. Forslag 1B faller som en konsekvens av vedtatt forslag 1A. 
  



  
 
 
 

   
 

Praksis 
Forslag 1: Nestleder i campusstyret Rauland fremmet endringsforslag til linje 218: «Studenter vil i 
hovedsak få tildelt praksisplass i det området studenten har semesterregistrert adresse. Etter mottatt 
praksisplass har studentene inntil fem dager på å gjennomføre et eventuelt internt bytte». 
Forslag vedtatt.  
 
Forslag 2: Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Vestfold har fremmet endringsforslag til linje 211: «Det 
forventes at praksisveileder har veiledningskompetanse og gjennomført kurs før studentene skal i 
praksis».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 3: Studentrådsleder i campusstyret Notodden foreslo endring til linje 214: «USN skal sikre at 
det alltid finnes yrkesrelevante praksisplasser for det antallet studenter de tar opp på studiene, for å 
sikre læringsutbytte hos alle studentene. Praksisplasser i kommunene skal sikres gjennom et økt 
samarbeid med vertskommunene og omkringliggende kommuner nær våre campuser» 
Forslag vedtatt.  
 
Forslag 4: Nestleder i campusstyret Notodden foreslo nytt punkt: «USN skal sikre at studenter i 
samfunnskritiske roller eller lovpålagte verv/stillinger ikke blir forsinket i sin studieprogresjon». 
Forslag vedtatt.  
 
Pensum 
Forslag 1: Studentleder på HIU i campusstyret Bø foreslo et nytt punkt: «Der pensumlitteratur i studiet 
brukes fra første uke, burde man få pensumliste en uke i forkant». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 2: Studentleder på HIU i campusstyret Vestfold foreslo et nytt punkt: «Studier burde se etter 
alternativt pensum som viser mangfoldet i pensumlitteratur, men det skal ikke gå på kvaliteten av 
pensum.». 
Forslag falt. 
 
Oppfølging og veiledning 
Nestleder i campusstyret Rauland fremmet tilleggsforslag til linje 271: «Der det lar seg gjennomføre, 
skal studentene få oppfølgingssamtaler med faglærer». 
Forslag vedtatt.  
 
Studiebarometeret og studentinkludering 
Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Drammen har fremmet endringsforslag til linje 287: «USN skal 
følge opp studiebarometeret og sette i gang tiltak i samarbeid med studentene, samt rapportere om 
resultater fra igangsatte tilta».  
Forslag vedtatt. 
 
Gjennomstrømning og frafall 
Forslag 1: Nestleder i campusstyret Rauland fremmet endringsforslag av overskriften til Linjeforeninger. 
Forslag falt.  
 
Forslag 2: Studentleder foreslo nytt punkt: «USN skal videreføre gjennomstrømningsprosjektet og ha 
fokus på bruken av ulike studentmentorordninger og studentassistenter for å fremme faglig sosial 
tilhørighet og læring». 
Forslag vedtatt. 



  
 
 
 

   
 

 
Forslag 3: Campusleder i campusstyret Rauland foreslo å stryke linje 306. 
Forslag falt.  
 
Forslag 4: Campusleder i campusstyret Rauland foreslo å slette punktet (linje 306) og endre kapitlets 
navn til "Linjeforeninger". 
Forslag falt. 
 
Forlag 5: Nestleder i campusstyret Notodden fremmet et helhetsforslag: «AU får frihet til å gjøre 
redaksjonelle endringer i plattformen, der dette er nødvendig». 
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak: Fag, - forsknings og -utdanningspolitisk plattform vedtas med de endringer som fremkom i 
møtet. 
 
Vedtak: 

1. Fag, - forsknings og -utdanningspolitisk plattform vedtas med de endringer som fremkom i 
møtet. 

2. Arbeidsutvalget gis myndighet til å gjøre redaksjonelle endringer i plattformen, der dette er 
nødvendig. 



  
 
 
 

   
 

V04/2021 Styringsdokumenter                                          

Møtedato:  20.03.2021    Saksansvarlig: Ledergruppen                 
Saksnummer:  V04/2021    Tidsramme:  35 min     
 
Fristen for innsending av endringsforslag var 27. februar, etter vedtektene §8-1 pkt 5. Alle innkomne 
endringsforslag er innstilt på av ledergruppen og oversendt semestermøtet 5.mars, etter vedtektene 
§8-1 pkt 5.   
                                   
Forslag til vedtak: 
Styringsdokumenter vedtas som samlevedtak i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Kongsberg innleder saken.  
 
Endringsforslag og votering: 
Nestleder i campusstyret Notodden fremmet endringsforslag til kapittel 7, punkt. 1, linje 13: 
«Campusstyremedlemmer mottar attest dersom man har deltatt på minst ½ av de obligatoriske 
møtepunktene». Innstilling til ledergruppa: avvist. 
Forslag vedtatt.  
 
Vedtak: 
Styringsdokumenter vedtas som samlevedtak i møtet. 
 
 
 

  



  
 
 
 

   
 

V05/2021 Instruks valgkomite                                         
Møtedato:  20.03.2021    Saksansvarlig:  Ledergruppen  
Saksnummer: V05/2021    Tidsramme: 45 min 
 
Forslag til vedtak: 
Instruks for valgkomite vedtas med de endringer som vedtas i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Notodden innleder saken.   
 
Endringsforslag: 
Ledergruppen legger frem et helhetlig endringsforslag til instruks for valgkomité. Det er i tillegg kommet 
inn flere endringsforslag som er behandlet av ledergruppen. 
 
Forslag 1: Nestleder i campusstyret Notodden fremmet et tilleggsforslag: «Leder kan ikke sitte mer enn 
to sammenhengende perioder». Ledergruppas innstilling: forslaget vedtas.  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 2: Studentrådsleder HH i campusstyret Vestfold foreslo endring i kapittel, avsnitt 1: 
«Valgkomiteen består av 5 medlemmer, det bør tilstrebes at medlemmene tilhører ulike campus. Det 
kan ikke være flere enn 2 medlemmer fra samme campus». Ledergruppas innstilling: forslaget vedtas. 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 3: Studentrådsleder HH i campusstyret Vestfold fremmet tilleggsforslag til kapittel Obligatorisk 
møtevirksomhet i SDSN: «Semestermøte». Ledergruppas innstilling: forslaget vedtas.  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 4: Studentrådsleder HH i campusstyret Vestfold fremmet endringsforslag til kapittel Arbeidet til 
Valgkomiteen: «Innstillingen gjort av valgkomiteen skal være enten: Enstemmig, Flertallsinnstilling, 
Ingen innstilling. Stemmetallene skal komme frem i innstillingen». Ledergruppas innstilling: forslaget 
avvises.  
Innstillingen til ledergruppa vedtatt. Forslag avvist.  
 
Forslag 5: Studentrådsleder HH i campusstyret Vestfold foreslo å legge til et punkt til kapittel Leder av 
valgkomiteen sin rolle: «Leder av valgkomiteen har dobbeltstemme ved stemmelikhet». Ledergruppas 
innstilling: forslaget vedtas.  
Forslag vedtatt.  
 
Vedtak:  
Instruks for valgkomite vedtas med de endringer som vedtas i møtet.  
 

 
 
 

  



  
 
 
 

   
 

O01/2021 Orientering årsregnskap 2020  
Møtedato:    20.03.2021    Saksansvarlig: Ledergruppen  
Saksnummer:    O02/2021    Tidsramme: 10 min  
  
 
Campusleder i campusstyret Ringerike innleder saken og orienterer om årsregnskap for 
Studentdemokratiet i Sørøst-Norge 2020. Det har blitt orientert om at etter avtale skal campusstyrene 
få med sitt overskudd fra 2020 inn i 2021. Overskuddet som ble tatt med fra 2019 til 2020 trekkes ut av 
summen og overskuddene campusstyrenes tar med seg inn i 2021 har blitt presentert til 
semestermøtet.  

  



  
 
 
 

   
 

O02/2021 Orientering fra Arbeidsutvalget 
Møtedato: 20.03.2021    Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 
Saksnummer: O02/2021    Tidsramme:20 min 
 
Studentleder orienterer om arbeidet Arbeidsutvalget har gjort siden forrige semestermøtet i oktober 
2020: 

- Den nye samarbeidsavtalen mellom SDSN og USN 
- Studenters sosiale møteplasser under korona 
- Fusk (samarbeid med jurist og studentombudet) 
- Nytt emne «Bærekraftig entreprenørskap» 
- Praksis og studieprogresjon 
- Krisepakker, møte med NSO om det 
- Studentvalg 2021 
- Studentsosiale arrangementer 
- Digital samling med NSO 
- Beredskapsmøter 
- Planlegging av semestermøte 
- Fag, -forsknings og –utdanningspolitisk plattform  
- USN styreseminar (digitalt) 
- Planlegging av workshopen med SSN 
- Synlighet av SDSN (mye i media om ulike saker om ensomhet, koronas påvirkning på studielivet, 

krisepakke og fusk) 
- Linjeforeningsprosjekt 
- Situasjon for internasjonale studenter 
- Arbeidet med SSN: organisering og støtte til studentorganisasjoner.  

 
 
  



  
 
 
 

   
 

 
O03/2021 Orientering fra Campusstyrene 
Møtedato: 20.03.2021     Saksansvarlig: Ledergruppen 
Saksnummer: O03/2021    Tidsramme: 45 min 
 
Innledning: 
Campusstyret Bø: 

- Mye utfordringer med forelesninger (fysiske, digitale og hybride) undervisninger.  
- Jobbet med samarbeid med andre studentorganisasjoner på campus 
- Arrangere ting sammen 
- Vinteraktivitetsdag 
- Kino kveld sammen med linjeforening Start 
- Kampanje «Hold avstand» på campus 

 
Campusstyret i Drammen 

- Nytt campusstyret 
- Campus har vært stengt på grunn av korona 
- Jobbet med å bygge campusstyret opp på sosiale medier 
- Samarbeid med andre studentorganisasjoner 
- Markering av Verdensdag for psykiskhelse 
- Fjelltur, vinteraktivitetsdagen – veldig vellykket, bra respons 
- Prosjekt Studenthus  
- Kontakt med kommunen for å være mer synlig i byen 
- Etablert Studentråd i kommunen.  

 
Campusstyret i Kongsberg 

- Mye begrensinger på grunn av pandemien, men fikk til noen arrangementer 
- Markering av Verdensdag for psykiskhelse 
- Arrangerte gåturer med lite engasjerte studenter 
- Møter med kommunen, lederforum 
- Avlyste kino og aktivitetsdag på grunn av nedstenging 
- Digitale løsninger og arrangementer 
 

Campusstyret i Notodden 
- Store planer og kartlagt aktiviteter studenter ønsket seg 
- Møter med kommunen 
- Kino på skolen 
- Møter i campusstyret, planlegging av aktiviteter. 
- Nettskjema «Friender» om sosiale aktiviteter i korona 

 
Campusstyret i Porsgrunn: 

- Var veldig begrenset når det gjelder aktiviteter og arrangementer 
- Julekonkurranse 
- Samarbeid med studentsamfunnet i Grenland 
- Aktivitetsdag 
- Gjennomgang av skikkethet ved et fakultet 
- Linjeforeningsprosjekt  

 
  



  
 
 
 

   
 

Campusstyret i Rauland: 
- Arrangementer før og etter påske 
- Vinterfestival med digitale konserter og arrangementer. Veldig fornøyde studenter. 
- Et stort byggeprosjekt på campus 
- Felles areal der studenter kan komme og sitte sammen 
- Har fått studentkjøkken 
- Komme opp og se når det blir lov! 
- Brettspillkveld – nettspill  
- Godt samarbeid i Campusstyret 
- Har fått til massetesting  
- Taxiløsning for 50 kr for studenter som har legetime i Vinje 

 
Campusstyret i Ringerike: 

- Jobbet med ensomhet 
- Studentmelding i samarbeid med kommune 
- Linjeforeninger 
- Samarbeid med kommunen 
- Jobbet med Studenthus 
- Markering av Verdensdag for psykiskhelse 
- Julekalender med samfunnet og legeforeninger 
- ShoT  
- Aktivitetsdag i samarbeid med kommunen 

 
Campusstyret i Vestfold  

- Spennende år. Jobbet for å få til et gratis busskort for ett år for alle studenter som melder 
flytting 

- Aktiviteter: Kahoot, musikbingo, julekalender, grøt og film 
- Godt samarbeid med studentpresten 
- Gåturer med hunder 
- Utedag, oppmøte med 35 studenter, de fleste internasjonale. Veldig gøy. 
- Jobbet med synligheten, ikke lett i korona 
- Valg 

 

  



  
 
 
 

   
 

Orientering fra SSN 
Møtedato: 20.03.2021     Saksansvarlig: Styreleder SSN 
Saksnummer:      Tidsramme: 15 min 
 
Thérèse Verheyleweghen, styreleder SSN, orienterer: 

- Det har vært to styremøter, tematikken har vært korona. Mye diskusjoner, jobb med å finne 
hvilke tiltak og tjenester studenter ønsker. 

- Har fått tilskudd fra KD på 5,5 millioner kroner, og 3,5 millioner skal SSN bruke for å lønne 
studenter. Store ambisjoner til å ansette 50-60 studenter for å få i gang studentaktiviteter. 

 
Forslag av studentrådsleder HH i campusstyret Vestfold: ansette studenter som kan betjene telefon 
(mentalhelse). Studenter kan jobbe hjemmefra. Thérèse tar dette videre.  
Campusleder i campusstyret Rauland sender forslag til Thérèse på e-post.  
 
 
 

  



  
 
 
 

   
 

VA1/2021 Valg Arbeidsutvalget 
Møtedato: 20.03.2021    Saksansvarlig: Ledergruppen 
Saksnummer:  VA1/2021    Tidsramme: 60 min 
 
Forslag til vedtak:  
XXX velges til Studentleder for studieåret 2021/2022  
XXX velges til Politisk Nestleder for studieåret 2021/2022 
XXX velges til Organisatorisk Nestleder for studieåret 2021/2022 
 
Behandling i møtet: 
 
Valg av studentleder i Arbeidsutvalget  

- Leder av Valgkomité presenterer Valgkomite innstilling. 
- Det er en kandidat i valget – Victor Simonsen. Han fikk tre minutter til å presentere seg.  
- Valget gjennomføres på GoPlenum.  

 
Victor Simonsen ble valgt til Studentleder for studieåret 2021/2022. 
 
Valg av Politisk nestleder i Arbeidsutvalget: 

- Leder av Valgkomité innleder saken og leser Valgkomiteens innstilling.  
- Følgende kandidater stilte til valget av politisk nestleder: André Fritzøe og Artur Aleksander 

Czapka. 
- Valget gjennomføres på GoPlenum.  

 
André Fritzøe ble valgt til Politisk Nestleder for studieåret 2021/2022.  
 
Valg av Organisatorisk nestleder i Arbeidsutvalget: 

- Leder av Valgkomité Eton Williams innleder saken og leser Valgkomiteens innstilling. Victor 
Simonsen, som har blitt innstilt, har blitt valgt som Studentleder, og derfor trukket seg. 

- Nils Herman Lien Håre fremmer sitt kandidatur i valget av organisatorisk nestleder. 
- Artur Aleksander Czapka fremmer sitt kandidatur i valget av organisatorisk nestleder.  
- Valget gjennomføres på GoPlenum.  

 
Nils Herman Lien Håre ble valgt til Organisatorisk Nestleder for studieåret 2021/2022.  
 
Vedtak: 
 
Victor Simonsen ble valgt til Studentleder for studieåret 2021/2022. 
André Fritzøe ble valgt til Politisk Nestleder for studieåret 2021/2022.  
Nils Herman Lien Håre ble valgt til Organisatorisk Nestleder for studieåret 2021/2022.  
 
 

  



  
 
 
 

   
 

VA4/2021 Valg SSN-styret 
Møtedato:  20.03.2021    Saksansvarlig: Ledergruppa                  
Saksnummer: VA4/2021    Tidsramme: 20 min     
 
Forslag til vedtak:  
XXX velges til SSN styret for 2 år 
XXX velges til SSN styret for 2 år 
XXX velges til SSN styret for 2 år 
XXX velges til varaplass SSN styret for 1 år 
XXX velges til varaplass SSN styret for 1 år 
XXX velges til varaplass SSN styret for 1 år 
XXX velges til varaplass SSN styret for 1 år 
XXX velges til varaplass SSN styret for 1 år 
 
Behandling i møtet: 

- Valget gjennomføres på GoPlenum. 
- Følgende kandidater stilte til valget: Håvar Bettum, Reidar Emil Skoglund-Jørgensen, Hyndla 

Anais Aira og Aleksander Flaktveit  
 

Vedtak: 
Reidar Emil Skoglund-Jørgensen velges til SSN styret for 2 år 
Hyndla Anais Aira velges til SSN styret for 2 år 
Aleksander Flaktveit velges til SSN styret for 2 år 
Håvar Bettum velges til varaplass SSN styret for 1 år 
 
 
 
 

  



  
 
 
 

   
 

VA5/2021 Valg av styreleder i SSN 
Møtedato:  20.03.2021    Saksansvarlig: Ledergruppa                  
Saksnummer: VA5/2021    Tidsramme: 20 min     
 
Forslag til vedtak:  

1. Semestermøtet vedtar å velge styreleder i Samskipnadsstyret for studieåret 2021/2022. 
2. XXX velges til styreleder i Studentsamskipnaden for ett år.  

 
Behandling i møtet: 
 
Forslag 1: Semestermøtet vedtar å velge styreleder i Samskipnadsstyret for studieåret 2021/2022. 
Forlag vedtatt.  
 

- Reidar Emil Skoglund-Jørgensen fremmet sitt kandidatur i valget. Kandidaten presenterer seg. 
- Valget gjennomføres på GoPlenum.  

 
Reidar Emil Skoglund-Jørgensen valgt til styreleder i Studentsamskipnaden for ett år.  
 
Vedtak: 

1. Semestermøtet vedtar å velge styreleder i Samskipnadsstyret for studieåret 2021/2022. 
2. Reidar Emil Skoglund-Jørgensen valgt til styreleder i Studentsamskipnaden for ett år.  

 
 
 
 
 
 

 
  



  
 
 
 

   
 

VA2/2021 Valg kontrollkomiteen 
Møtedato:  20.03.2021    Saksansvarlig: Ledergruppen                
Saksnummer:  VA2/2021    Tidsramme: 20 min     
                                    
Forslag til vedtak:  
XXX velges til Kontrollkomitéen for studieåret 2021/2022 
XXX velges til Kontrollkomitéen for studieåret 2021/2022 
XXX velges til Kontrollkomitéen for studieåret 2021/2022 
 
Behandling i møtet: 
 
Sky Ing Nautsvoll fremmet sitt kandidatur i valget. Kandidaten valgt ved akklamasjon.  
 
Det har blitt fremmet et forslag: Semestermøtet gir ledergruppe myndighet til å supplere 
Kontrollkomiteen. 
Forslag vedtatt.  
 
Vedtak: 

1. Sky Ing Nautsvoll valgt til Kontrollkomitéen for studieåret 2021/2022 
2. Ledergruppe fikk myndighet til å supplere Kontrollkomiteen. 

 
  



  
 
 
 

   
 

 

VA3/2021 Valg valgkomiteen 
Møtedato:  20.03.2021    Saksansvarlig: Ledergruppen                  
Saksnummer:  VA3/2021    Tidsramme: 10 min     
                                                          
Forslag til vedtak:  
XXX velges til Valgkomitéen for studieåret 2021/2022 
XXX velges til Valgkomitéen for studieåret 2021/2022 
XXX velges til Valgkomitéen for studieåret 2021/2022 
XXX velges til Valgkomitéen for studieåret 2021/2022 
XXX velges til Valgkomitéen for studieåret 2021/2022 
 
Behandling i møtet: 
 
Følgende kandidater har fremmet sitt kandidatur i valget: Even Haug, Harald Sebastian Bolstad Evensen, 
Tina Tufte Holtsdalen og Eton Williams. Kandidatene ble valgt ved akklamasjon.  
 
Det har blitt fremmet et forslag: Semestermøtet gir ledergruppe myndighet til å supplere Valgkomiteen. 
Forslag vedtatt.  
 
Vedtak: 

1. Even Haug valgt til Valgkomitéen for studieåret 2021/2022 
2. Harald Sebastian Bolstad Evensen valgt til Valgkomitéen for studieåret 2021/2022 
3. Tina Tufte Holtsdalen valgt til Valgkomitéen for studieåret 2021/2022 
4. Eton Williams valgt til Valgkomitéen for studieåret 2021/2022 
5. Ledergruppe fikk myndighet til å supplere valgkomiteen. 

  



  
 
 
 

   
 

Protokollen godkjennes: 
 
Dato/sted:  
 

__________________      
Karoline Bendigtsen     André Fritzøe 
 

_  
Nils Herman Lien Håre 
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