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PROTOKOLL 
Dato: 23.10.2021 - 24.10.2021 
Tid: 23.10: 09:45 - 24.10: 15:00. 
Sted: Scandic Havna, Tjøme 
 
Til stede:  
Campusstyret Bø: 
Campusleder Vebjørn Kydland 
Nestleder Atina Weber Stav 
Kommunikasjonsansvarlig Henrik Lindam 
Læringsmiljøansvarlig Saray Jorge 
Studentrådsleder HH Adrian Shailesh Dahl 
 
Campusstyret Drammen: 
Campusleder Edvard Figenschau 
Studentrådsleder HH Najaat Abdulsalaam Rafe Molhem 
Studentrådsleder HS Iselin Møller Svendsen 
 
Campusstyret Kongsberg: 
Campusleder Frida Pettersen Fossedal 
Nestleder Ida Victoria Reinskou 
Læringsmiljøansvarlig Hans Tore Hatlestad Nygaard 
Kommunikasjonsansvarlig Eskild Dybwad Svennungsen 
Studentrådsleder HH Gaith Moustafa Said 
Studentrådsleder TNM Ruben Sørensen 
Studentrådsleder HS Pernille Øie 
 
Campusstyret Notodden: 
Campusleder Tina Tufte Holtsdalen 
Nestleder Einar Andreas Egge 
Kommunikasjonsansvarlig Susann Bjerkseth 
 
Campusstyret Porsgrunn: 
Campusleder Tommy Brask Jensen 
Læringsmiljøansvarlig Per Anders Solheim Iversen 
Kommunikasjonsansvarlig Sindre Dahl Hovdejord 
Studentrådsleder HS Caroline Olsen Knudsen 
Studentrådsleder HIU Julie Nordaune Johnsen 
Studentrådsleder TNM Aleksander Flaktveit  



  
 
 
 

   
 

Campusstyret Rauland: 
Campusleder Will Riedlinger  
Nestleder Embla Irenesdatter Wickstrøm Olsen 
 
Campusstyret Ringerike: 
Campusleder Torjus Berg Kirkemoen 
Nestleder Emily Mensah 
Kommunikasjonsansvarlig Ane Klepsvik Aune 
Studentrådsleder HH Vilde Lunde 
 
Campusstyret Vestfold: 
Campusleder Tobias Sanaker Dagestad 
Nestleder Christina Mile 
Læringsmiljøansvarlig Rikke Sofie Reine 
Studentrådsleder HH Harald Sebastian Bolstad Evensen 
Studentrådsleder HIU Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina 
 
Arbeidsutvalget: 
Studentleder, Victor Simonsen 
Politisk nestleder, André Fritzøe 
Organisatorisk nestleder, Nils Herman Lien Håre 
 
Kontrollkomitéen: 
Skye Ing Naustvoll 
Artur Aleksander Czapka 
 
Gjester: 
Daiva Baukiene (USN) 
Jill Eirin Undem (USN) 
Lene Marie Realfsen (USN) 
Hilde Røneid (USN) 
Ranveig Marie Hvit (USN) 
Karoline Lie (studentrepresentant USN styret) 
Vilde Veronica Haukeland (NSO) 
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V01/2021 Konstituering                                          
Møtedato: 23.10.2021     Saksansvarlig:  Ledergruppen                     
Saksnummer:  V01/2021    Tidsramme:  15 min     
                                    
Forslag til vedtak: 
1. Joachim Børlie og Amund Thomassen innstilles begge på både ordstyrer og bisitter. 
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. Einar Andreas Egge velges til protokoll underskriver 

Christina Mile velges til protokoll underskriver 
Artur Aleksander Czapka fra KK velges til protokoll underskriver 

7. Victor Grunde Simonsen velges til Semestermøtets tillitsperson 
Frida Fossedal velges til Semestermøtets tillitsperson 
Tommy Brask velges til Semestermøtets tillitsperson 
Aleksander Flaktveit velges til Semestermøtets tillitsperson 

8. Følgende gjester og observatører foreslås og gis tale og forslagsrett  
Petter Aaasen (USN) 
Eton Williams (valgkomite) 
Karoline Lie (studentrepresentant USN styret) 
Reidar Emil Skoglund-Jørgensen (styreleder SSN) 
Vilde Veronica Haukeland (NSO) 
 

Endringsforslag: 
Arbeidsutvalget fremmet et forslag om diskusjonssak om Streaming i dagsorden. Forslag vedtatt.  
 
Vedtak:  
1. Joachim Børlie og Amund Thomassen innstilt begge på både ordstyrer og bisitter.  
2. Innkalling godkjent 
3. Saksliste godkjent 
4. Dagsorden godkjent med de endringer som kommer frem i møtet. 
5. Daiva Baukiene valgt til protokollfører 
6. Einar Andreas Egge valgt til protokoll underskriver 

Christina Mile valgt til protokoll underskriver 
Artur Aleksander Czapka fra KK valgt til protokoll underskriver 

7. Victor Grunde Simonsen valgt til Semestermøtets tillitsperson 
Frida Fossedal valgt til Semestermøtets tillitsperson 
Tommy Brask valgt til Semestermøtets tillitsperson 
Aleksander Flaktveit valgt til Semestermøtets tillitsperson 

8. Skye Ing Naustvoll, Jill Eirin Undem og Lene Marie Realfsen velges som tellekorps 
9. Følgende gjester og observatører foreslås og gis tale og forslagsrett  

Petter Aaasen (USN) 
Eton Williams (valgkomite) 
Karoline Lie (studentrepresentant USN styret) 
Reidar Emil Skoglund-Jørgensen (styreleder SSN) 
Vilde Veronica Haukeland (NSO) 

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



  
 
 
 

   
 

V2/2021 Handlingsplan  
Møtedato:  23.10.2021    Saksansvarlig:  Ledergruppen  
Saksnummer:  V2/2021    Tidsramme:  50 min 
 
Forslag til vedtak: 
Handlingsplanen vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Drammen innleder saken.  

 
Endringsforslag og votering: 
Kapittel 1. Studentdemokratiet 
Campusleder i campusstyret Vestfold fremmet et tillegg forslag til linje 7-9: «Det skal aktivt samarbeides 
med de lokale studentsamfunnene og linjeforeningene på campus for arrangementer m.m. for å skape 
samhold og mer synlighet for begge parter».  
Forslag vedtatt. 
 
Kapittel 2. Fag, forskning og utdanning 
Forslag 1: Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Porsgrunn fremmet tilleggsforslag: «Det skal arbeides 
for at eksamensdatoer for alle emner blir publisert innen 15. August/15. Januar». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 2: Campusleder i campusstyret Bø foreslo endring til linje 27: «Det skal arbeides for 
arbeidslivsnære eksamensformer og et næringslivsnært digitalt eksamensverktøy».  
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak: 
Handlingsplanen vedtatt med de endringer som ble vedtatt i møtet. 

 
 

 
 
  



  
 
 
 

   
 

V3/2021 Rammebudsjett                                       
Møtedato:  23.10.2021    Saksansvarlig:  Ledergruppen                    
Saksnummer:  V3/2021    Tidsramme:  30 min     
                                    
Forslag til vedtak: 
Rammebudsjettet vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet. 
 
Endringsforslag og votering: 
Forslag 1: Ledergruppa fremmet endring til budsjettet: 
Arrangement og 
reisekostnader 

460 500,00 Herunder semestermøter 
samt samlede reiseutgifter 

Campusstyret Bø   28 500,00   
Campusstyret Drammen 28 500,00  
Campusstyret Kongsberg  28 500,00  
Campusstyret Notodden  18 500,00  
Campusstyret Porsgrunn  28 500,00  
Campusstyret Rauland 10 000,00  
Campusstyret Ringerike 18 500,00  
Campusstyret Vestfold  53 500,00  
 Campusstyrebudsjett   214 500,00   Samlet budsjett til CS  
Begrunnelse for innstilling: Innstilt vedtatt 5 – 2 
Forslag falt. 
 
Forslag 2:  
Campusleder i campusstyret Porsgrunn fremmet endringsforslag til rammebudsjett: «honoraret for 
kompensasjon til "streamingstudentene" dekkes av de "frie midlene" i posten for honorering til råd og 
utvalg». 
Forslag vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Rammebudsjettet vedtatt med de endringer som ble vedtatt i møtet. 



  
 
 
 

   
 

V4/2021 Valgreglement                                  
Møtedato:  23.10.2021    Saksansvarlig:  Ledergruppen               
Saksnummer:  V4/2021    Tidsramme:  30 min     
 
Forslag til vedtak: 
Valgreglement vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Rauland presenterer saken.  
 
Endringsforslag og votering: 
Forslag 1: Ledergruppa fremmet endring til paragraf 7:  

1. «Studentrepresentanter som mister sitt verv grunnet mistillit, skikkethet eller brudd på etiske 
retningslinjer i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge har karantenetid påfølgende valgperiode 
for valg utført av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge.  

2. En kan ikke representere SDSN i karantenetiden.  
3. Valgperiode er, i dette avsnitt, definert som funksjonstid».  

Forslag vedtatt. 
 
Forslag 2: Ledergruppa fremmet tillegg til paragraf 8:  
«5. Supplering til råd og utvalg  

- Supplering til råd og utvalg ved USN gjøres fortløpende av ledergruppen etter ordinært valg  
- Suppleringer gjort av Ledergruppen skal orienteres om ved førstkommende Semestermøte».  

Forslag vedtatt. 
 
Forslag 3: Ledergruppa fremmet tillegg til paragraf 5: «Kandidater må også ha gyldig og aktiv studierett 
ut funksjonstiden sin. En kandidat som mister sin studierett under funksjonstiden, fratrer også 
umiddelbart sitt verv i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Med unntak av de som mister studierett 
grunnet permisjon eller frikjøpt verv».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 4: Ledergruppa fremmet tillegg til paragraf 5, linje 1: «Alle studenter med gyldig og aktiv 
studierett ved USN, eller frikjøpte verv ved SDSN, er valgbare til verv i SDSN, råd, nemnder og utvalg 
ved USN og styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 5: Ledergruppa foreslo nytt punkt i paragraf 5: «Andre fag-, eller høyskoler med tilknytning 
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge er også valgbare til en posisjon i SSN styret, og har sammen rett 
på opptil en plass».  
Forslag vedtatt.  
 
Vedtak: 
Valgreglement vedtatt med de endringer som ble vedtatt i møtet. 

 
 
  



  
 
 
 

   
 

V5/2021 Internasjonal plattform                                         
Møtedato:  23.10.2021    Saksansvarlig: Ledergruppen                 
Saksnummer:  V5/2021    Tidsramme:  60 min     
 
                                  
Forslag til vedtak: 
Internasjonal plattform vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Porsgrunn innleder saken.  
 
Endringsforslag og votering: 
Kapittel 2. Internasjonal studentmobilitet  
Forslag 1: Nestleder i campusstyret Rauland fremmet endringsforslag til linje 47-50: «for eksempel, at 
praksisoppholdets lengde burde kunne tilpasses...».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 2: Studentrådsleder for fakultetet for Teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) i 
campusstyret Porsgrunn fremmet tilleggsforslag til linje 65: «USN skal legge frem godkjente fag for 
studieprogresjonen, i forkant av søknadsfristen for internasjonal utveksling. For profesjonsfag, må fag 
som tilbys kunne brukes i profesjonsutøvelsen». 
Forslag vedtatt. 
 
Kapittel 4. Samarbeid  
Studentrådsleder for fakultetet for Teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) i campusstyret 
Porsgrunn foreslo endring til linje 127: «Det skal være garanti for at internasjonale studenter skal få 
hjelp til å skaffe seg bolig, om det er i privat eller offentlig sektor». 
Forslag vedtatt. 
 
Kapittel 5. Internasjonal komité  
Campusleder ved campusstyret Drammen fremmet et tilleggsforslag til linje 163-173: «e) Fast 
representant fra internasjonal komite skal ha en direkte kobling til campusstyrene gjennom et 
obligatorisk samarbeid med kommunikasjonsansvarlig og/eller læringsmiljøansvarlig i styret».  
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak: 
Internasjonal plattform vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. 
 
 
 

  



  
 
 
 

   
 

V6/2021 Resolusjoner 
Møtedato:  23.10.2021    Saksansvarlig:  Ledergruppen  
Saksnummer: V6/2021    Tidsramme: 60 min 
 
Forslag til vedtak: 
Resolusjoner vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Ledergruppen innstiller på at Semestermøtet skal behandle 2 resolusjoner: Resolusjon om Canvas og 
Resolusjon om Arbeidslivsnære eksamensformer ved USN. 
Det har blitt fremmet et forslag å behandle 2 resolusjoner til: Resolusjon om Eksamensdatoer og 
Resolusjon om Arbeidslivsnære eksamensformer ved USN (2) (sendt inn av læringsmiljøansvarlig i 
campusstyret Porsgrunn). Den sistnevnte resolusjonen hadde likt innhold til den resolusjonen om 
Arbeidslivsnære eksamensformer ved USN som har blitt innstilt av ledergruppa. Da ble de under 
votering stemt over hvilken resolusjon Semestermøtet behandler. 
Forslag vedtatt.  
 
Semestermøtet behandler følgende resolusjoner: 

- Resolusjon om Canvas 
- Resolusjon om Eksamensdatoer 
- Resolusjon om Arbeidslivsnære eksamensformer ved USN 
- Resolusjon om Arbeidslivsnære eksamensformer ved USN (2)  

 
Endringsforslag og votering: 
Merknad: saken har blitt diskutert på lørdag, den 23/10-2021. Campusleder i campusstyret i Notodden 
har fremmet et forsalg å diskutere resolusjoner om Arbeidslivsnære eksamensformer ved USN på nytt 
på søndag, den 24/10-2021. Saken var gjenåpnet før voteringen.  
 
Resolusjon om Arbeidslivsnære eksamensformer ved USN (innstilt av ledergruppa) 
Forslag 1: Campusleder i campusstyret Drammen fremmet redaksjonelt endringsforslag til paragraf 4, 
linje 26-27: «SDSN ser det derfor hensiktsmessig at Universitetet i Sørøst-Norge (USN)».  
Forslag vedtatt.  
 
Forslag 2: Campusleder i campusstyret Drammenfremmet redaksjonelt endringsforslag til paragraf 1, 
linje 3: «Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN)». 
Forslag vedtatt.  
 
Resolusjon om Arbeidslivsnære eksamensformer ved USN (2) 
Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Porsgrunn fremmet endringsforslag til tittelen: «Resolusjon om 
Modernisering av eksamensformer». 
Forslag vedtatt.  
 
  



  
 
 
 

   
 

Resolusjon om Arbeidslivsnære eksamensformer ved USN og Resolusjon om Modernisering av 
eksamensformer settes mot hverandre. 
Forslag 1: Semestermøte skal behandle resolusjon om Arbeidslivsnære eksamensformer ved USN. 
Forslag falt. 
 
Forslag 2: Semestermøte skal behandle resolusjon om Modernisering av eksamensformer.  
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak: Resolusjon om Modernisering av eksamensformer vedtatt med de endringene som ble 
fremmet i møtet. 
 
Resolusjon om Canvas 
Ingen endringsforslag. 
Vedtak: Resolusjon om Canvas vedtatt med de endringene som fremkom i møtet. 
 
Resolusjon om Eksamensdatoer 
Campusleder i campusstyret Notodden fremmet et forslag om å stryke resolusjon om Eksamensdatoer.  
Forslag falt.  
 
Endringsforslag og votering: 
Forslag 1: Studentleder fremmet tilleggsforslag: «18. mai skal være eksamensfri».  
Forslag vedtatt.  
 
Forslag 2: Studentrådsleder for fakultetet for Teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) i 
campusstyret Porsgrunn fremmet et tilleggsforslag: «Det er også viktig at de ordinære 
eksamensdatoene ikke kolliderer med kontinuasjonsperioden, da alle studenter skal kunne fortsette å 
prioritere den ordinære studieprogresjonen». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 3: Studentrådsleder for fakultetet for Teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) i 
campusstyret Porsgrunn fremmet et forslag å legge til et punkt i resolusjonen: «• Ordinære eksamener 
skal legges i ordinær eksamensperiode. Unntak fra dette er emneundervisning som er planlagt ferdig 
midtveis i semesteret, da skal eksamen avholdes fortløpende etter emnets undervisning». 
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak: Resolusjon om Eksamensdatoer vedtatt med de endringene som fremkom i møtet.  
 
Vedtak:  

1. Resolusjon om Modernisering av eksamensformer vedtatt med de endringene som fremkom i 
møtet. 

2. Resolusjon om Canvas med de endringene som fremkom i møtet. 
3. Resolusjon om Eksamensdatoer vedtatt med de endringene som fremkom i møtet. 

 

 
 
 

  



  
 
 
 

   
 

V7/2021 Etiske retningslinjer 
Møtedato:  23.10.2021    Saksansvarlig:  Ledergruppen  
Saksnummer: V7/2021    Tidsramme: 45 min 
  
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til etiske retningslinjer vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Notodden innleder saken.   
 
Endringsforslag: 
Forslag 1: Kontrollkomiteen fremmet endringsforslag til paragraf 1: «Arbeidsutvalget har ansvar for å 
gjennomgå retningslinjene årlig, og videresende dem til Semestermøte ved behov for revidering». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 2: Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Porsgrunn foreslo endring til paragraf 1, linje 11-12: 
«SDSN har nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering av alle former». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 3: Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Porsgrunn fremmet endringsforslag til paragraf 3, linje 
24-25: «uansvarlig bruk av alkohol og andre rusmidler, ansees som svært alvorlig». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 4: Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Porsgrunn foreslo redaksjonell endring til paragraf 3, 
linje 25-26: «Alle tillitsvalgte i SDSN skal være bevisst på den makt og påvirkningskraft som følger med 
verv og/eller stillinger, og skal ikke misbruke denne tilliten». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 5a: Ledergruppa foreslo endring til paragraf 5, linje 36-37: «varselsgruppa skal bestå av 
kontrollkomité, organisasjonskonsulent, arbeidsutvalg og en uavhengig studentrepresentant valgt av 
ledergruppen. Studentrepresentanten kan ikke selv være en del av ledergruppen».  
Forslag falt. 
 
Forslag 5b: Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Porsgrunn fremmet endringsforslag til paragraf 5, linje 
36-37: «Brudd, og eventuelle sanksjoner, skal vurderes av en nedsatt varslingsgruppebestående av 
kontrollkomité, organisasjonskonsulent og studentombud. Det er organisasjonskonsulent med ansvar 
for det campus den varslede har som basecampus som skal representeres i varslingsgruppa». 
Forslag falt.  
 
Forslag 6: Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Porsgrunn fremmet endringsforslag til paragraf 5, linje 
38-40: «Dersom tillitsvalgte bryter retningslinjene på SDSN sine arrangement, har varslingsgruppa 
myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak, disse kan ankes til ledergruppen». 
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak:  
Forslag til etiske retningslinjer vedtatt med de endringer som ble vedtatt i møtet.  



  
 
 
 

   
 

V8/2021 Varslingsrutiner 
Møtedato:  23.10.2021    Saksansvarlig:  Ledergruppen  
Saksnummer: V8/2021    Tidsramme: 30 min 
 
Forslag til vedtak: 
Varslingsrutiner vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet. 
 
Endringsforslag: 
Studentrådsleder for Handelshøyskolen (HH) i Campusstyret Vestfold fremmet endringsforslag til 
paragraf 7, linje 140-142: «Informasjon og dokumentasjon i saksgang lagres i 3 – 5 år, beroende på 
sakens alvorlighetsgrad. Denne oppbevares sikkert og konfidensielt i tråd med regler for Lov om 
behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)». 
Forslag falt. 
 
Vedtak:  
Varslingsrutiner vedtatt med de endringer som ble vedtatt i møtet. 

  



  
 
 
 

   
 

Diskusjonssak: Streaming 
Politisk nestleder i Arbeidsutvalget innleder saken. 
 
Behandling i møtet: 
Følgende punkter har blitt tatt opp og diskutert om:  

- Dette temaet har blitt diskutert i ledergruppemøter. Det er ønskelig å høre med semestermøtet 
om streaming av neste semestermøte hadde vært aktuelt.  

- Kostnader: hvor mye kan dette koste?  
- Andre ressurser: hvem som kan bidra, hvilket team som trengs, samarbeid med 

studentorganisasjoner på campus. Kan denne oppgave bli utført av kommunikasjonsansvarlige i 
campusstyret? 

- Hvilken effekt kan dette ha? Viktig å undersøke om dette hadde vært en interesse blant 
studenter.  

- Personvern: alle deltakere i semestermøte må samtykke for at semestermøtet kan streames.  
- Erfaringer fra campus Bø: studentsamfunnet streamet arrangementer før. Det er en god måte 

å gjøre Studentdemokratiet synlig. Studenter kan møtes campusvis, se på streaming og diskutere 
politikken sammen.  

- Demokrati har synlighet og gjennomsiktighet. Studentdemokratiet skal være tilgjengelig for 
studenter som har lyst til å bli kjent. Når man stiller til valg, er man klar til å fremme studentenes 
interesse. Dette er en god måte til å få politikken ut. Det er viktig å spre budskap og vise frem 
Studentdemokratiet.  

- Det kan være skummelt å stå foran Semestermøte og si sin mening, så dette kan være en 
utfordring for noen av deltakere hvis de skal bli filmet i tillegg. Det skal være trygt å delta på 
Semestermøte.  

- Det har blitt fremmet et forslag om å bruke penger på, for eksempel, nettsiden til 
Studentdemokratiet og gjøre den bedre.  

- Usikkerheten rundt dette temaet. Arbeidsutvalget fremmet et forslag å utsette prosessen til 
det blir samlet mer informasjon rundt dette. Dette har ikke blitt praktisert før.  

- Det har blitt fremmet et forslag til prøvevotering av semestermøte for å høre Semestermøte 
sin mening. 25 stemmer for, 7 mot, 1 avholdende.  
 
 

  



  
 
 
 

   
 

VA1/2021 Valg av delegater til NSOs landsmøte 2022 
Møtedato:  24.10.2021    Saksansvarlig:  Ledergruppen  
Saksnummer: VA1/2021     
 
Forslag til vedtak: 
Nils Herman Lien Håre velges som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Artur Aleksander Czapka velges som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Gabriella Vasiliki De Guise Sa Mastoris velges som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Victor Grunde Simonsen velges som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Fajko Novalic velges som delegat til NSO Landsmøte 2022 
André Fritzøe velges som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Tobias Sanaker Dagestad velges som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Adrian Shailesh Dahl velges som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Tommy Brask Jensen velges som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Harald Sebastian Bolstad Evensen velges som delegat til NSO Landsmøte 2022 
XX velges som 1.vara til NSO Landsmøte 2022 
XX velges som 2.vara til NSO Landsmøte 2022 
… 
XX velges som 11.vara t til NSO Landsmøte 2022 
 
Behandling i møtet: 

- Campusleder i campusstyret Notodden fremmet Guro Gulbrandsen Hals som en kandidat til 
delegat NSO Landsmøte 2022.  

- Per Anders Iversen fremmet sin kandidatur til delegat NSO Landsmøte 2022.  
 
Kandidater til NSO Landsmøte 2022 valgt ved akklamasjon.  
 
Vedtak:  
Nils Herman Lien Håre valgt som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Artur Aleksander Czapka valgt som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Gabriella Vasiliki De Guise Sa Mastoris valgt som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Victor Grunde Simonsen valgt som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Fajko Novalic valgt som delegat til NSO Landsmøte 2022 
André Fritzøe valgt som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Tobias Sanaker Dagestad valgt som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Adrian Shailesh Dahl valgt som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Tommy Brask Jensen valgt som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Harald Sebastian Bolstad Evensen valgt som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Guro Gulbrandsen Hals valgt som delegat til NSO Landsmøte 2022 
Per Anders Iversen valgt som delegat til NSO Landsmøte 2022 
 
XX valgt som 1.vara til NSO Landsmøte 2022 
XX valgt som 2.vara til NSO Landsmøte 2022 
… 
XX valgt som 11.vara t til NSO Landsmøte 2022 
 
 

 
  



  
 
 
 

   
 

VA2/2021 Valg av vara til SSN-styret 
Møtedato:  24.10.2021    Saksansvarlig: Ledergruppa                  
Saksnummer: VA2/2021      
 
Forslag til vedtak:  
Andreas Käiväräinen velges til varaplass SSN styret. 
 
Behandling i møtet: 
Andreas Käiväräinen valgt på akklamasjon. 
 
Vedtak: 
Andreas Käiväräinen valgt til varaplass SSN styret.  



  
 
 
 

   
 

O1/2021 Orientering fra Ledergruppen og Arbeidsutvalget 
Møtedato:  23.10.2021   Saksansvarlig: Ledergruppa og Arbeidsutvalget                 
Saksnummer: O1/2021      
   
Orientering fra ledergruppa: 

- Ledergruppesamling 6. august. 
- Detter studieåret er det en veldig aktiv ledergruppe, mange debatter og godt samarbeid. 

Samarbeid på tvers av campuser.  
- Jobbet mye med internasjonal plattform, etiske retningslinjer og varslingsrutiner. 
- Jobbet med innspill til USN sine strategier (student næretjenester). 
- Høring om UH-loven. 

 
AU: 

- Styringsgruppe til Panopto (håndtering av videoer ved USN). 
- Styringsgruppe i arrangering av Studentfestivalen.  
- Jobb i arbeidsgruppe emneevaluering. 
- Faste kontaktmøter med USN, møte med SAIH, beredskapsmøter, dekanmøter, og SSN 

styremøter.  
- Jobbet med høring om UH-loven. 
- Høring om OU-prosjektet. 
- Høring om regional strategi i Vestfold og Telemark. 
- Deltatt på følgende samlinger: NSO Kick Off, SAIH Høstsamling, NSO Høstsamling. Studentleder 

skal delta på NSO samling i Bergen 30-31. oktober.  
- Planlegging med semestermøte, jobb med suppleringsvalget og ledergruppemøter. 
- Arbeidet med planlegging av Bærekrafts konferanse, startet er prosjekt.  

  



  
 
 
 

   
 

Åpen talerstol 
 

- Det jobbes nå med to nye plattformene og Arbeidsutvalget derfor foreslår å diskutere følgende 
temaer: mangfold, likestilling og inkludering og bærekraftforhold.  

- Campusleder i campusstyret Rauland: her har vi mulighet til å virkelig skape politikk nasjonalt 
og internasjonalt. Oppfordrer alle til å tenke seg nøye, komme med konkrete forslag. Denne 
plattformen må ha påvirkningskraft, og det trengs kraftige tiltak som kan skape endringer.  

- Campusleder i campusstyret Bø har tatt opp temaet om studiekvalitet.  
- Semestermøte har nå vedtatt Handlingsplan og det skal jobbes med å forbedre informasjonslytt 

inn i organisasjon. Det har blitt fremmet et forslag om selvevalueringsskjema for Arbeidsutvalget. Det 
er ønskelig om mer rapportering og tilbakemeldinger fra Arbeidsutvalget.  

- Semestermøte oppfordres til å jobbe med synlighet, sette i gang oppdatering av sdsn.no.  
- Det har blitt informert om Student Sørøst-appen.  
- Det arbeides med resolusjon om Bærekrafts konferanse. Hvis noen har lyst til å bli med i 

arbeidsgruppe – si ifra.  
- Det var et godt Semestermøte, bra jobba! 

  



  
 
 
 

   
 

Protokollen godkjennes: 
 
Dato/sted: 09/11-2021, Horten 
 

                 

 
______________________________ 
Artur Aleksander Czapka 
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