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PROTOKOLL 
Dato: 26.03.2022 - 27.03.2022 
Tid: 26.03: 12:40 - 27.03: 15:20. 
Sted: Scandic Havna, Tjøme 
 
Til stede:  
Campusstyret Bø: 
Campusleder Vebjørn Kydland 
Kommunikasjonsansvarlig Henrik Lindam 
Læringsmiljøansvarlig Saray Jorge 
Studentrådsleder HH Adrian Shailesh Dahl 
 
Campusstyret Drammen: 
Campusleder Edvard Figenschau 
Studentrådsleder HH Najaat Abdulsalaam Rafe Molhem 
Nestleder Rose Jahanfarah 
 
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 
 
Campusstyret Notodden: 
Fungerende Campusleder Einar Andreas Egge 
 
Campusstyret Porsgrunn: 
Fungerende campusleder Kamilla Mathea Mogstad 
Læringsmiljøansvarlig Per Anders Solheim Iversen 
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 
Studentrådsleder HH Vilde Lunde 
 
Campusstyret Vestfold: 
Campusleder Tobias Sanaker Dagestad 
Nestleder Christina Mile 
Studentrådsleder HH Harald Sebastian Bolstad Evensen 



  
 
 
 

   
 

Kommunikasjonsansvarlig Martine Hansen Skogstad 
Studentrådsleder TNM Aleksander Nordmo 
Studentrådsleder HS Regine Hammeren Starup 
 
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) 
Petter Aasen (USN) 
Reidar Skoglund-Jørgensen (Styreleder SSN) 
Daniel Gjelseth (teknisk ansvarlig) 
Mia Elise Raaen (kandidat til Arbeidsutvalget) 
Nora Rymoen Houidi (kandidat til Arbeidsutvalget) 
Even Haug (Valgkomite)  
Amund Thomassen og Joachim Børlie (Ordstyrerne)  
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V1/2022 Konstituering                                          
Møtedato: 26.03.2022       Saksansvarlig: Ledergruppen 
Saksnummer: V1/2022       Tidsramme: 15 min                                    
 
Forslag til vedtak: 
1. Innkalling godkjennes 
2. Amund Thomassen velges til ordstyrer og bisitter 
3. Joachim Børlie velges til ordstyrer og bisitter 
4. Daiva Baukiene velges til protokollskriver 
5. Skye Naustvoll fra KK velges til protokollunderskriver 

Per Anders Iversen velges til protokollunderskriver 
Christina Mille velges til protokollunderskriver 

6. Lene Marie Realfsen velges til tellekorps 
Jill Eirin Undem velges til tellekorps 
Artur Aleksander Czapka velges til tellekorps 

7. Følgende gjester foreslås å gi tale- og forslagsrett: 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

8. Sakslista godkjennes 
9. Dagsorden godkjennes 

 
Endringsforslag: 
Ordstyrebordet fremmet et endringsforslag til dagsorden. Det foreslås å ha Workshop om Politisk 
plattform om likestilling, inkludering og mangfold og debatt om plattformen etter workshopen. Saken 
V5/2022 Revidering av Resolusjoner flyttes til søndag.  
Forslag vedtatt.  
Dagsorden godkjent med de endringene som fremkom i møtet. 

 
Vedtak:  
1. Innkalling godkjent. 
2. Joachim Borlie innstilt til ordstyrer og bisitter.  
3. Amund Thomassen innstilt til ordstyrer og bisitter. 
4. Daiva Baukiene valgt til protokollfører. 
5. Per Anders Solheim Iversen valgt til protokoll underskriver. 

Christina Mile valgt til protokoll underskriver. 
Skye Ing Naustvoll fra KK valgt til protokoll underskriver. 

6. Artur Aleksander Czapka, Jill Eirin Undem og Lene Marie Realfsen velges som tellekorps. 
7. Alle gjester som var meldt inn på forhånd fikk forsalg og talerett. 
8. Saksliste godkjent. 
9. Dagsorden godkjent med de endringer som kommer frem i møtet. 
10. Victor Grunde Simonsen valgt til Semestermøtets tillitsperson. 

Kamilla Mathea Mogstad valgt til Semestermøtets tillitsperson. 
Embla Irenesdatter Wickstrøm Olsen valgt til Semestermøtets tillitsperson. 
Tobias Sanaker Dagestad valgt til Semestermøtets tillitsperson. 

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

  



  
 
 
 

   
 

V2/2022 Politisk Plattform om Likestilling, Inkludering og Mangfold 
Møtedato: 26.03.2022       Saksansvarlig: Ledergruppen 
Saksnummer: V2/2022       Tidsbruk: 55 min 
 
Forslag til vedtak: 
Politisk plattform om Likestilling, Inkludering og Mangfold vedtas med de endringene som ble vedtatt i 
møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Vestfold og Campusleder i campusstyret Rauland innleder saken.  
Campusleder i campusstyret Rauland har sendt inn det helhetlige endringsforslaget til plattformen som 
legges til grunn for debattering.  
Forslag vedtatt.  
 
Endringsforslag og votering: 
Forslag 1: Studentrådsleder HH i campusstyret Vestfold fremmet endringsforslag til linje 45-47: 
«Ordningen med kjønnspoeng skal skrotes».  
Forslaget behandles ikke da det gjelder den opprinnelige plattformen. 
 
Forslag 2: Studentrådsleder HS i campusstyret Porsgrunn foreslo tillegg til linje 33: «d. det skal heller 
ikke forekomme forskjellsbehandling av studenter basert på fakultetstilhørighet». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 3: Fungerende campusleder i campusstyret Porsgrunn foreslo å stryke linje 98-99: «c. disse 
prinsipper understreker kravet på aksept for ulike religion og livssyn og er i tillegg til kravene i Velferds- 
og Likestillingspolitisk plattform». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag OF1: Redaksjonskomite 1 fremmet et omforent forslag 1 til linje 94-97 (fra forslag 4 og 16): «Det 
skal tilbys et livssynsnøytralt bønnerom på alle campus, hvor studenter kan praktisere sin religion og 
livssyn». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 4: Fungerende campusleder i campusstyret Porsgrunn fremmet et endringsforslag til linje 94-
97: «b. USN skal kartlegge behovet for tilgang til religion- og livssynsrom, jevnlig på alle campuser.  For 
å så kunne sette i gang tiltak der det er behov».  
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag OF1.  
 
Forslag 16: Nestleder i campusstyret Drammen, nestleder i campusstyret Vestfold og studentrådsleder 
HS i campusstyret Vestfold fremmet et redaksjonelt endringsforslag til linje 94-95: «Det skal tilbys et 
nøytralt rom/hvilerom på alle campus, hvor studenter kan praktisere deres religion og livssyn». 
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag OF1.  
 
Forslag 5: Fungerende campusleder i campusstyret Porsgrunn fremmet et forslag at Ledergruppa får 
semestermøtets tillit til å gjøre redaksjonelle endringer etter vedtatt plattform. Forslaget trukket i 
debatten.   
 
Forslag 6: Fungerende campusleder i campusstyret Porsgrunn fremmet et endringsforslag til linje 49-
55: «Vi i SDSN velger å se mangfoldsbegrepet i sin bredeste forstand. Dette inkluderer blant annet 



  
 
 
 

   
 

forskjeller innen sosial, økonomisk og etnisk bakgrunn, seksuell legning, funksjonsevne, samt politisk 
ståsted og livssyn som ikke strider med våre verdier. Aksept for hverandres ulikheter er kjerneverdier i 
SDSN som skal videreføres, og mangfold skal ansees som en kilde til styrke, og tross våre ulikheter, står 
vi sammen som ett».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 10: studentrådsleder HH i campusstyret Vestfold foreslo å stryke linje 65-66: «a.  Det skal føres 
et bevisst rekrutteringsarbeid, med målrettet profilering, b.  USN skal analysere trender for å kartlegge 
behov».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 7: Fungerende campusleder i campusstyret Porsgrunn fremmet et endringsforslag til linje 65: 
«Det skal føres et bevisst rekrutteringsarbeid for underrepresenterte grupper gjennom målrettet 
profilering for å inkludere mangfoldet».  
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag 10.  
 
Forslag 8: Nestleder i campusstyret Drammen fremmet et redaksjonelt endringsforslag til linje 17-18: 
«Et brudd».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 11: Nestleder i campusstyret Drammen foreslo å stryke linje 15-17: «men som et prinsipp så 
grunnleggende at svikt i likestillingen er ikke et angrep mot personen, men mot hele organisasjonen og 
alle studenter ved USN».  
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag 8.  
 
Forslag 9: campusstyret Rauland fremmet endringsforslag til linje 91-92: «2. bygg tilknyttet USN skal 
utformes for å inkludere alle mennesker, de skal oppfylle krav og anbefalinger om universell utforming, 
og i tillegg imøtekomme flere behov».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 15: Nestleder i campusstyret Vestfold og nestleder i campusstyret Drammen foreslo 
redaksjonell endring til linje 103: «mattoleranser og bærekraft».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 12: studentrådsleder HH i campusstyret Vestfold foreslo endring i linje 102-103: «Det skal være 
et stort og variert tilbud i kantinene på alle campuser. Tilbudet skal også inkludere de med matallergier, 
samt matregler knyttet til religion og livssyn». 
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag 15.  
 
Forslag 13: campusleder i campusstyret Vestfold fremmet endringsforslag til linje 93: «a. Alle campus 
ved USN skal ha 80% Kjønnsnøytrale toaletter, hvor de resterende 20% kan være kjønnsdelte for å 
inkludere religion og livssyn». Forslaget trukket i debatten. 
 
Forslag 14: Nestleder i campusstyret Vestfold og nestleder i campusstyret Drammen fremmet et 
endringsforslag til linje 76-91: «endre fra bygg til Infrastruktur».  
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak: 
Politisk plattform om Likestilling, Inkludering og Mangfold vedtatt med de endringene som ble vedtatt 
i møtet.  



  
 
 
 

   
 

V3/2022 Resolusjoner 
Møtedato: 26.03.2022       Saksansvarlig: Ledergruppen 
Saksnummer: V3/2022       Tidsbruk: 60 min 
 
Forslag til vedtak: 
Resolusjoner vedtas med de endringene som ble vedtatt i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Drammen og Campusleder i campusstyret Vestfold innleder saken.  
Ledergruppen innstiller om at følgende resolusjoner som skal behandles i Semestermøtet: Resolusjon 
om krigen i Ukraina og Resolusjon om karrieresenter.  
 
Endringsforslag: 
Resolusjon om krigen i Ukraina 
Forslag 1A: Nestleder i campusstyret Drammen foreslo endring til linje paragraf 3, linje 17-18: «Vi skal 
alle ta vare på hverandre, vise medmenneskelighet og stå samlet som studenter uavhengig av 
opprinnelsesland.» 
Forslag vedtatt.  
 
Forslag 1B: Læringsmiljøansvarlig i Campusstyret Kongsberg fremmet et endringsforslag til linje 17-18: 
«vi alle skal ta vare på hverandre og at vi legger full skyld på det russiske regimet og ikke folket, men 
fortsetter å ta vare på hverandre og står samlet uavhengig av opprinnelsesland». 
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag 1A.  
 
Forslag 2A: Studentrådsleder TNM i campusstyret Vestfold fremmet et endringsforslag til linje 11-12: 
«Dette skal være et tilbud til personer påvirket av konflikten i Ukraina». 
Forslag vedtatt.  
 
Forslag 2B: Studentrådsleder HH i campusstyret Kongsberg foreslo endring til linje 11 -12: «Dette skal 
være et tilbud til ukrainske, eventuelt de som er krigsrammede». 
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag 2A.  
 
Forslag 3: Campusleder i campusstyret Drammen fremmet et endringsforslag: «USN skal opprette et 
digitalt «norsk og samfunnskunnskap» som et åpent tilbud for alle de som blir berørt av konflikten i 
Ukraina». 
Forslag vedtatt.  
 
Resolusjon om krigen i Ukraina vedtatt med de endringene som ble fremmet i møtet. 
 
Resolusjon om karrieresenter 
Forslag 1A: Campusleder i campusstyret Drammen fremmet endringsforslag til paragraf 4: 
«Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener: 
- USN skal få ansvaret for karrieresenteret 
- At USN skal opprette et felles karrieresenter med representanter fra alle campus og fagområder i USN. 
Representantene på de alle campusene har ansvaret for drift og gjennomføring av karrieresenter lokalt 
på egne campus. 
- At karrieresenteret skal knyttes tett opp til karrieredagene på USN. Det skal sørges for at kompetansen 
hos ressurspersoner blir vektlagt ved gjennomføringen av karrieredagene. 
Forslag vedtatt. 



  
 
 
 

   
 

Forslag 1B: Nestleder i campusstyret Drammen og læringsmiljøansvarlig i campusstyret Porsgrunn 
foreslo å legge til et nytt punkt til linje 22: «USN skal jobbe politisk for å flytte ansvaret for karrieresenter 
tilbake til universitetene».  
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag 1A.  
 
Forslag 2: Nestleder i campusstyret Drammen og læringsmiljøansvarlig i campusstyret Porsgrunn 
foreslo å legge til et nytt punkt til linje 23: «USN skal også ta den største delen av ansvaret for 
gjennomføring av karrieredager». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 3: Studentrådsleder HH i campusstyret Kongsberg fremmet et forslag å legge til et punkt til linje 
21: «USN skal ha faste datoer for karrieredager, integrert i emneplan, og skal ha faste kontrakter med 
de forskjellige firmaene som kan være nyttig for studentene». 
Forslag vedtatt. 
 
Resolusjon om Karrieresenter vedtatt med de endringer som ble fremmet i møtet. 
 
Vedtak: 
Resolusjon om krigen i Ukraina vedtatt med de endringene som ble fremmet i møtet. 
Resolusjon om Karrieresenter vedtatt med de endringene som ble fremmet i møtet. 
  



  
 
 
 

   
 

V4/2022 Varslingsrutiner og Etiske Retningslinjer 
Møtedato: 26.03.2022       Saksansvarlig: Ledergruppen 
Saksnummer: V4/2022       Tidsbruk: 30 min 
                                    
Forslag til vedtak: 
Varslingsrutiner vedtas med de endringene som ble vedtatt i møtet.  
Etiske retningslinjer vedtas med de endringene som ble vedtatt i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Kongsberg innleder saken. 
 
Endringsforslag og votering: 
Etiske retningslinjer 
Forslag 1: AU fremmet endringsforslag til paragraf 5: «Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til 
en eller flere tillitsvalgte på semestermøte. Eventuell oppfølging av brudd er definert i «Varslingsrutiner 
for SDSN». 
Forslag vedtatt. 
 
Etiske retningslinjer vedtatt med de endringene som ble vedtatt i møtet. 
 
Varslingsrutiner 
Det har blitt fremmet et helhetlig endringsforslag til varslingsrutinene. 
 
Varslingsrutiner vedtatt med de endringene som ble vedtatt i møtet. 
 
Vedtak: 
Varslingsrutiner vedtatt med de endringene som ble vedtatt i møtet. 
Etiske retningslinjer vedtatt med de endringene som ble vedtatt i møtet. 
  



  
 
 
 

   
 

VA4/2022 Valg av SSN-styret 
Møtedato: 27.03.2022       Saksansvarlig: Ledergruppen 
Saksnummer: VA4/2022 
 

Forslag til vedtak: 
XXX velges til styrerepresentant i SSN-styret for studieårene 2022/2024.  
XXX velges til styrerepresentant i SSN-styret for studieårene 2022/2024. 
 
XXX velges til vararepresentant i SSN-styret for studieårene 2022/2023.  
XXX velges til vararepresentant i SSN-styret for studieårene 2022/2023.  
XXX velges til vararepresentant i SSN-styret for studieårene 2022/2023. 
 XXX velges til vararepresentant i SSN-styret for studieårene 2022/2023. 
 
Behandling i møtet: 
Følgende kandidater har stilt til valget av SSN-styret:  

1. Nils Herman Lien Håre 
2. Petter Kristian Maasø 
3. Tom-Ole Skaar 
4. Khalil Khalil Hourou 

 
Leder av Valgkomite presenterer sin innstilling: 

- Valgkomite innstiller på Nils Herman Lien Håre og Petter Kristian Maasø som faste kandidater i 
SSN-styret. 

- Valgkomite innstiller på Tom-Ole Skaar som vararepresentant i SSN-styret. 
Alle kandidater får 3 minutter til å presentere seg.  
 
Valg: 
Det blir skriftlig preferansevalg under møtet. Til dette vil bli brukt opavote.com. Stemmelenke ble sendt 
under møte. 

- Nils Herman Lien Håre ble valgt som fast kandidat i SSN-styret for studieårene 2022/2024 ved 
skriftlig (elektronisk) valg. 

- Tom-Ole Skaar ble valgt som fast kandidat i SSN-styret for studieårene 2022/2024 ved skriftlig 
(elektronisk) valg. 

- Petter Kristian Maasø ble valgt som vararepresentant i SSN-styret for studieårene 2022/2023 
ved skriftlig (elektronisk) valg. 
 

Forslag 1: Semestermøtet gir ledergruppe myndighet til å supplere varakandidater i SSN-styret.  
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak: 
Nils Herman Lien Håre valgt til styrerepresentant i SSN-styret for studieårene 2022/2024.  
Tom-Ole Skaar valgt til styrerepresentant i SSN-styret for studieårene 2022/2024.  
Petter Kristian Maasø valgt til vararepresentant i SSN-styret for studieårene 2022/2023. 
Ledergruppen får myndighet til å supplere varakandidater i SSN-styret. 

  



  
 
 
 

   
 

V5/2022 Revidering av Resolusjoner 
Møtedato: 26.03.2022       Saksansvarlig: Ledergruppen 
Saksnummer: V5/2022       Tidsbruk: 60 min 
 
Forslag til vedtak: 
Resolusjon om Sensurfrist blir vedtatt stryket. 
Resolusjon om Bevar stipendordningen blir vedtatt stryket. 
Resolusjon om Boliggaranti for internasjonale studenter blir vedtatt stryket.  
Resolusjon om Tilrettelegging for samlingsbasert undervisning blir vedtatt stryket.  
Resolusjon om Studentboliger blir vedtatt stryket. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Notodden innleder saken.  
 
Endringsforslag og votering: 
Forslag 1: Ledergruppa fremmet et forslag å stryke resolusjon om Sensurfrist. 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 2: Ledergruppa fremmet et forslag å stryke resolusjon om Bevar stipendordningen. 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 3: Ledergruppa fremmet et forslag å stryke resolusjon om Boliggaranti for internasjonale 
studenter.  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 4: Ledergruppa fremmet et forslag å stryke resolusjon om Tilrettelegging for samlingsbasert 
undervisning.  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 5: Ledergruppa fremmet et forslag å stryke resolusjon om Studentboliger. 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 6: Studentrådsleder HH i Campusstyret Vestfold fremmet et forslag å stryke Resolusjon om 
Smittevern på campus. 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 7: Studentrådsleder HH i Campusstyret Vestfold fremmet et forslag å stryke Resolusjon om 
Praksis og korona.  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 8: Studentrådsleder HH i Campusstyret Vestfold fremmet et forslag å stryke Resolusjon om 
Kjønnsnøytrale toaletter og garderober. Forslag vedtatt. 
Det ble fremmet et forslag om å sende resolusjonen om Kjønnsnøytrale toaletter og garderober til 
ledergruppa for revidering, men forslaget falt til fordel for å stryke resolusjonen.  
 
Forslag 9: Studentrådsleder HH i Campusstyret Vestfold fremmet et forslag å stryke Resolusjon om 
Universell utforming. 
Forslag vedtatt. 
 



  
 
 
 

   
 

Forslag 10: Studentrådsleder HH i Campusstyret Vestfold fremmet et forslag å stryke Resolusjon om 
Delvurderinger i 10 studiepoengs emner. 
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak: 
Resolusjon om Sensurfrist vedtatt strøket. 
Resolusjon om Bevar stipendordningen vedtatt strøket. 
Resolusjon om Boliggaranti for internasjonale studenter vedtatt strøket.  
Resolusjon om Tilrettelegging for samlingsbasert undervisning vedtatt strøket.  
Resolusjon om Studentboliger vedtatt strøket. 
Resolusjon om Smittevern på campus vedtatt strøket. 
Resolusjon om Praksis og korona vedtatt strøket. 
Resolusjon om Kjønnsnøytrale toaletter og garderober vedtatt strøket. 
Resolusjon om Universell utforming vedtatt strøket. 
Resolusjon om Delvurderinger i 10 studiepoengs emner vedtatt strøket. 
 
 
  



  
 
 
 

   
 

O2/2022 Orientering årsregnskap 
Møtedato: 27.03.2022      Saksansvarlig: Ledergruppen 
Saksnummer: O2/2022      
 

Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Bø innleder saken og presenterer Årsregnskapet.  
  



  
 
 
 

   
 

O1/2022 Orientering fra Arbeidsutvalget 
Møtedato: 27.03.2022      Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 
Saksnummer: O1/2022      
 
Organisatorisk nestleder i arbeidsutvalget orienterer om Arbeidsutvalgets jobb siden forrige 
Semestermøtet.  
 
Eksternt arbeid:  

- Dekanmøter 
- Fordeling av KD midler. 
- Jobb med revidering av nettsiden. Sdsn.no har fått nytt menysystem.  
- Planlegging av bærekrafts konferanse, satt av en arbeidsgruppe.  
- Intervju PWC (evaluering av USNs håndtering av pandemien) Møte om internasjonalisering. 
- Møte med AUS og AFI om internasjonal aktivitet i Porsgrunn. Prøveprosjekt. Hensikten var å 

støtte oppunder et godt insentiv som muligens kunne videreføres til flere campus, samt henge på flere 
aktører på sikt – deriblant SSN.  

- Kaffeprat SDSN og SSN. 
- Koronateam.  
- Felles ledermøtet. Presenterte politikken som har blitt vedtatt på forrige SM-møte. 
- Miniseminar for lansering av SAMOT (Samhandling mot vold og overgrep mot barn og unge).  

Samarbeid mellom politihøgskolen og universitetet i Sørøst-Norge, hvor det har utviklet 
læringsressurser til bruk for faglærere og studenter ved profesjonsutdanning og politiutdanning. 

- Landsmøte i NSO.  
- Karriereveiledning seminar.  
- OLA koordinatormøte i forbindelse med at SDSN skal jobbe for mentorordning.   
- Jobbet med Likestilling og inkluderingsplattform. Møte med Likestillings- og 

inkluderingsutvalget. Fikk forslag, konstruktive tilbakemeldinger og et annet blikk på plattformen. 
- Møte om Likestilling og inkluderings plattform for å få forslag og konstruktive tilbakemeldinger. 
- Dokument av streaming and personvern på Semestermøtet.  
- Møte med arbeidsgruppe for emneevaluering i canvas. 
- Møte med kommunikasjonsansvarlige, internasjonale studenter og seksjon for 

internasjonalisering. 
- Møte med studentombudet om studenters opplevelse av tosensorordningen, jobbet sammen 

med Etiske retningslinjer og Varslingsrutiner. Videre samarbeid med Studentombudet – fast 
møtevirksomhet. 

- SHoT undersøkelse.  
- Møte med EDU hvor vi kom med tilbakemeldinger og diskuterte Canvas oppsettet.  
- Digital Bærekrafts konferanse i Bergen for å se hvordan vi kan arrangere den på USN. Mindre 

teori. 
- Møte om studiebarometer.  
- Møte om samarbeid rundt Viken.  
- USN styreseminar og styremøte: diskusjon angående fakultetstyrer.  
- Samarbeid med NAV.  
- Workshop SSN – studentfrivillighet i app.  
- Arbeidsgruppe Ukraina. 
- Gjennomføring av ROS-analyse for ansatt. 
- Høringer om: Eksamensforskriften, OU-prosessen og USN Strategi. 

 
 



  
 
 
 

   
 

Internt arbeid:  
- Lunsjmøter i SDSN – fungerte ikke.  
- Jobbet med valg.  
- NSO delegasjon. 
- SSN Samarbeidsavtale  
- Etiske retningslinjer/ verdier  
- Felles arbeid med USN – sendt ut undersøkelse til alle kulltillitsvalgte.  
- Streaming av Semestermøtet.  

 
 

 
 
 
 
  



  
 
 
 

   
 

O4/2022 Orientering fra SSN-styret 
Møtedato: 27.03.2022      Saksansvarlig: Ledergruppen 
Saksnummer: O4/2022  
 
SSN-styreleder orienterer:  

- Jobbet med boligproblematikken på ulike campuser, spesielt Ringerike og Rauland.  
- Appen Student - Sørøst. Brukertall øker.  
- Ny ansatt med fokus på bærekraft. 
- Barnehage i Notodden. 
- Behov på helsetilbud. Til høst kommer 6 nye studenthelsekoordinatorer. 
- Jobbet med aktiviteter for studenter.  
- Bålpanturne, Music Bingo // Digiplus, kalender i appen. 
- Fortsatt mulig søke midler til arrangementer for studenter.  

  



  
 
 
 

   
 

O3/2022 Orientering fra Campusstyrene 
Møtedato: 27.03.2022      Saksansvarlig: Ledergruppen 
Saksnummer: O3/2022      
 

Bø: 
- Lederforum er godt i gang. De holder på å skrive en resolusjon om støtte til linjeforening. 
- Lederforum hjelper til å arrangere noe når vi ikke har kapasitet. 
- Campusstyret i Bø må være mer bedre og synlig. 
- Problem i oppstart for CS.  
- Skal ha allmøte så fort som mulig. 

 
Drammen: 

- Rekke arrangementer, finansiert av KD midlene. 
- Samarbeidet med studentsamfunnet 
- Økt synlighet på campus 
- Etablert studentråd, godt samarbeid med politikerne, jobb med studentboliger.  
- Studenthus. 
- Opprettet lederforum. 11 aktive organisasjoner. Organisasjonstorg på campus i samarbeid med 

SSN. 
- Plan – ha god overlapp med det nye styret. 

 
Kongsberg: 

- Godt samarbeid med andre stud. Org. 
- Jobbet med synlighet. 
- Brukt KD midlene for å arrangere stand med mat. Verdens dag for psykisk helse.  
- Fornøyd med valget. 
- Sliter med engasjement.  

 
Notodden: 

- Steppet som fungerende campusleder etter jul. 
- Jobbet med valget, har fylt nesten alle verv, unntatt nestleder.  
- Vi får to nye båser og sofa- og sitteområder ved siden av Campusstyret sitt kontor. 
- Dialog og samhandlingsmøter med fakultetet og kantina. Oppgradering i kantineområde. 

Studentene kan komme med innspill. 
- Samarbeid med studentbar Stua som begynte drift etter 2 år. 
- Jobbet med valg av fadderstyret, har 4 kandidater. Planlegging av studiestart. 
- Møte med vertskommunen. Informasjonsutveksling, fane på kommunen sin nettside for 

studenter. 
- Ny studie neste år – sykepleier.  

 
Porsgrunn: 

- Vår styrke gjennom studentrådsledere som hadde hatt godt samarbeid med KTV. Aktive på 
fakultetsmøter hvor de påvirker hva som skjer på campus.  

- Jobba for å styrke ISU på campus. Hjalp dem med valget. 
- Tett samarbeid med Studentsamfunnet i Grenland, skapt litt liv på campus. 
- Adventskalender 
- Hele styret går av. Plan er å fylle CS. 

 
 



  
 
 
 

   
 

 
Rauland: 

- Har fått på plass et studentsamfunn.  
- 3. doses vaksinering på campus. 
- 1 student på TimeOut prosjektet.  
- Vinterfestival. 
- Campus har blitt bygd om. Gjennåpningsfest. 
- Mangler flere instituttledermøter.  
- Vertskommunemøte om studentboliger og USNs strategi.  

 
Ringerike: 

- Vertskommunemøte. Oppretta eget studentidrettslag under samfunnet som skal drive med 
studentlekene. 

- Blitt mer arbeidslivnære. 
- SHOT.  
- Fullt campusstyre etter valget. 

 
Vestfold: 

- Verdensdagen for psykiskhelse: vafler, filmvisning med pizza.  
- Møter i Lederforum.  
- Rusproblematikken, jobbet med tiltak. Skal jobbe med dette videre. 
- Vertskommunemøter. Ganske god dialog med kontaktperson i Horten kommune. 
- Valget gikk veldig bra, mangler to plasser: Læringsmiljøansvarlig og Studentrådsleder på HiU.  
- Karrieredagen for TNM og HH i april.  
- SDSN har god kontakt med andre studentorganisasjonene på campus.  

  



  
 
 
 

   
 

VA1/2022 Valg av Arbeidsutvalget 
Møtedato: 27.03.2022       Saksansvarlig: Ledergruppen 
Saksnummer: VA1/2022 
 

Forslag til vedtak: 
XXX velges som studentleder for studieåret 2022/2023.  
XXX velges som politisk nestleder for studieåret 2022/2023. 
XXX velges som organisatorisk nestleder for studieåret 2022/2023. 
 

Valg av studentleder 
Følgende kandidater har stilt til vervet: 

- Victor Grunde Simonsen 
- Harald Sebastian Bolstad 
- Mia Elise Raaen 

Alle kandidater får 3 minutter til å presentere seg. 
 
Det blir skriftlig (elektronisk) valg under møtet. Til dette vil bli brukt opavote.com. Stemmelenke ble 
sendt under møte. Harald Sebastian Bolstad valgt som studentleder for studieåret 2022/2023.  
 
Valg av politisk nestleder 
Følgende kandidater har stilt til vervet: 

- Nora Rymoen Houidi 
Kandidaten får 3 minutter til å presentere seg.  
 
Det blir skriftlig (elektronisk) valg under møtet. Til dette vil bli brukt opavote.com. Stemmelenke ble 
sendt under møte. Nora Rymoen Houidi valgt som politisk nestleder for studieåret 2022/2023. 
 
Valg av organisatorisk nestleder 
Følgende kandidater har stilt til vervet: 

- Mia Elise Raaen 
- Harald Sebastian Bolstad (trukket siden har blitt valgt som studentleder) 

Mia Elise Raaen får 3 minutter til å presentere seg. 
 
Det blir skriftlig (elektronisk) valg under møtet. Til dette vil bli brukt opavote.com. Stemmelenke ble 
sendt under møte. Mia Elise Raaen valgt som organisatorisk nestleder for studieåret 2022/2023. 
 
Vedtak: 
Harald Sebastian Bolstad valgt som studentleder for studieåret 2022/2023.  
Nora Rymoen Houidi valgt som politisk nestleder for studieåret 2022/2023. 
Mia Elise Raaen valgt som organisatorisk nestleder for studieåret 2022/2023. 
  



  
 
 
 

   
 

VA2/2022 Valg av Kontrollkomité 
Møtedato: 27.03.2022       Saksansvarlig: Ledergruppen 
Saksnummer: VA2/2022 
 

Forslag til vedtak: 
XXX velges til medlem av kontrollkomiteen for studieåret 2022/2023.  
XXX velges til medlem av kontrollkomiteen for studieåret 2022/2023.  
XXX velges til medlem av kontrollkomiteen for studieåret 2022/2023. 
 
Behandling i møtet: 
Leder av valgkomite innleder saken.  
 

- Victor Grunde Simonsen som stilte til kontrollkomiteen, har trukket sitt kandidatur.  
- Tina Tufte Holtsdalen stilte til kontrollkomiteen.  

 
Tina Tufte Holtsdalen velges ved akklamasjon.  
 
Forslag 1: Semestermøtet gir ledergruppe myndighet til å supplere Kontrollkomite.  
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak: 
Tina Tufte Holtsdalen valgt til medlem av kontrollkomiteen for studieåret 2022/2023. 
Ledergruppen får myndighet til å supplere Kontrollkomite. 

  

https://www.sdsn.no/studentverv/kandidater-til-komiteer/kandidater-til-kontrollkomiteen/victor-grunde-simonsen/


  
 
 
 

   
 

VA3/2022 Valg av Valgkomité 
Møtedato: 27.03.2022       Saksansvarlig: Ledergruppen 
Saksnummer: VA3/2022 
 

Forslag til vedtak: 
XXX velges til Valgkomiteen for studieåret 2022/2023.  
XXX velges til Valgkomiteen for studieåret 2022/2023.  
XXX velges til Valgkomiteen for studieåret 2022/2023. 
XXX velges til Valgkomiteen for studieåret 2022/2023.  
XXX velges til Valgkomiteen for studieåret 2022/2023. 
 
Behandling i møtet:  
Even Haug stiller til valgkomiteen. Han fremmet sitt kandidatur som leder av Valgkomiteen for 
studieåret 2022/2023..  
 
Det har blitt fremmet et forslag for semestermøtet å innstille vagt til valgkomiteleder.  
Forslag vedtatt.  
 
Even Haug valgt som leder av Valgkomiteen for studieåret 2022/2023 ved akklamasjon. 
 
Vedtak: 
Even Haug valgt som leder av Valgkomiteen for studieåret 2022/2023.   



  
 
 
 

   
 

VA5/2022 Valg av SSN-styreleder 
Møtedato: 27.03.2022       Saksansvarlig: Ledergruppen 
Saksnummer: VA5/2022 
 
Forslag til vedtak: 
XXX velges til styreleder for SSN-styret studieåret 2022/2023. 
 
Behandling i møtet: 
Følgende kandidater har stilt til valget av leder av SSN-styret:  

- Reidar Skoglund-Jørgensen 
- Nils Herman Lie Håre 

Kandidater har 3 minutter til å presentere seg selv. 
 
Det blir skriftlig (elektronisk) valg under møtet. Til dette vil bli brukt opavote.com. Stemmelenke ble 
sendt under møte. 
 
Reidar Skoglund-Jørgensen valgt til styreleder for SSN-styret studieåret 2022/2023. 
 
I Valgkomiteens innstilling ble følgende protokolltilførsel skrevet under innstillingen for SSN-styreleder, 
og protokolltilførselen ble også fremmet muntlig under innledningen av saken av Even Haug: «På grunn 
av tilsynelatende manglende evne til kommunikasjon, samarbeid, initiativ og deling av informasjon 
mellom arbeidsutvalget og leder av samskipnadsstyret, har det vært utfordrende å ha en god prosess 
omkring rekruttering og evaluering av kandidater til styreledervervet. Valgkomiteen opplever at 
beslutningen om at komiteen skal innstille på styreleder for samskipnaden ikke ble videreformidlet til 
nåværende samskipnadsstyre innen rimelig tid. Det må sikres en bedre kommunikasjon og samarbeid 
omkring styreledervalget, og dette bør inn i samarbeidsavtalen mellom samskipnaden og 
Studentdemokratiet».  
 
Vedtak: 
Reidar Skoglund-Jørgensen valgt til styreleder for SSN-styret studieåret 2022/2023. 
  



  
 
 
 

   
 

Protokollen godkjennes: 
 
Dato/sted: 
 

   
______________________________  ______________________________ 
Per Anders Solheim Iversen   Christina Mile 
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