
 

PROTOKOLL 
Dato: 28.10.2022 – 30.10.2022 
Tid: 28.10.2022 kl. 13 – 30.10.2022 kl. 14 
Sted: Klækken hotell, Hønefoss 
 
Til stede:  
Campusstyret Bø: 
Campusleder   Kristoffer Høiseth Nystad 
Kommunikasjonsansvarlig Sara Halima Habib Wang 
Studentrådsleder HH  Håkon André Halstvedt Ulven 
Studentrådsleder HIU  Trygve Siverts 
 
Campusstyret Drammen: 
Campusleder   Linn Margrete Ellingsen 
Kommunikasjonsansvarlig Julie Wessel  
Læringsmiljøansvarlig  Tuva Oksnes 
Studentrådsleder HIU  Charlotte Nilsen 
Studentrådsleder HS  Martha Sortedal  
 
Campusstyret Kongsberg: 
Campusleder   Jørn Erik Minh Le 
 
Campusstyret Notodden: 
Campusleder   Håvard Moa 
Læringsmiljøansvarlig  Elin Maria Johana Bjurulf 
Studentrådsleder HIU  Amal Hansen 
 
Campusstyret Porsgrunn: 
Campusleder   Heidi Åsheim 
Nestleder   Fredrik Torkildsen 
Læringsmiljøansvarlig  Tommy Ballestad 
Studentrådsleder HIU  Vanja Antoinette Teigen Gulliksen 
Studentrådsleder HS  Emma Pauluda Vistnes Holt 
Studentrådsleder TNM  Jakob Reitan 
 
Campusstyret Rauland: 
Campusleder    Embla Irenesdatter Wickstrøm Olsen 
 
Campusstyret Ringerike: 
Campusleder   Johannes Bjørnstad Edvardsen 
Nestleder   Julie Dahl 
Kommunikasjonsansvarlig Marte Økland 
Læringsmiljøansvarlig  Larisa Maria Gradinaru 
Studentrådsleder HH  Nilofer Bachakurd 
 
Campusstyret Vestfold: 
Campusleder   Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina 
Nestleder   Daniel Alexander Gjelseth 
Kommunikasjonsansvarlig Bendik Mansika 
Studentrådsleder HH  Bård Wallace Årsteinvåg 
Studentrådsleder HIU  Martine Hansen Skogstad 
Studentrådsleder HS  Juste Janionyte 
 
 
 



Arbeidsutvalget: 
Studentleder   Harald Sebastian Bolstad Evensen 
Organisatorisk nestleder Mia Elise Raaen 
Politisk nestleder  Nora Rymoen Houidi 
 
Settekomitéen: 
Guri Nilsen 
 
Gjester: 
Daiva Baukiene (USN) 
Jill Eirin Undem (USN) 
Sigrid Gran (USN) 
Hilde Røneid (USN) 
Petter Aasen (USN) 
Amund Thomassen og Jonas Strisland (Ordstyrerne)  
Adrian Dahl og Synnøve Bjørgum (USN styret) 
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Saksliste 
Saks-nr. Sak  
 

Vedtakssaker 
 

 
V-01/22 Konstituering  
V-02/22 Vedtekter  
V-03/22 Valgreglement  
V-04/22 Handlingsplan 2022/2023  
V-05/22 Rammebudsjett  
V-06/22 Resolusjoner  
V-07/22 Revidering av resolusjoner  
V-08/22 Prinsipprogram  
V-09/22 Prinsipprogram 2022 – 2026  
V-10/22 Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform  
V-11/22 Læringsmiljøpolitisk plattform  
V-12/22 Studentvelferdspolitisk plattform  

Valgsaker 
 

  VA-01/22 Valg av delegater til NSOs landsmøte 2023  

Orienteringssaker 
 

O-01/22 Orientering fra arbeidsutvalget  
O-02/22 Orientering fra ledergruppa  
O-03/22 Orientering fra campusstyrene  
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V-01/2022 Konstituering                                          
Møtedato: 29. oktober 2022      Saksansvarlig: Ledergruppa 
Saksnummer: V-01/22       Tidsramme: 15 minutter 
 
Forslag til vedtak: 
1. Amund Thomassen og Jonas Strisland velges til møteledelse 
2. Semestermøtet godkjenner innkalling 
3. Semestermøtet godkjenner saksliste 
4. Dagsorden godkjennes med de endringer som fremkommer i møtet. 
5. Daiva Baukiene velges til protokollfører 
6. … velges til protokollunderskriver 

… velges til protokollunderskriver 
… fra kontrollkomitéen velges til protokollunderskriver 

7. Nora Houidi velges til semestermøtets tillitsperson 
… velges til semestermøtets tillitsperson 
… velges til semestermøtets tillitsperson 

8. Følgende gjester gis tale- og forslagsrett: Adrian Dahl og Synnøve Bjørgum  

 
Vedtak:  

1. Innkalling, sakslisten og dagslisten godkjent. 
2. Amund Thomassen og Jonas Strisland innstilt til ordstyrer og bisitter.  
3. Daiva Baukiene valgt til protokollfører. 
4. Håkon Ulven valgt til protokoll underskriver. 

Tuva Oksnes valgt til protokoll underskriver. 
Guri Nilsen fra kontrollkomitéen valgt til protokoll underskriver. 

5. Sigrid Gran, Guri Nilsen og Hilde Røneid og valgt som tellekorps. 
6. Alle gjester som var meldt inn på forhånd fikk forsalg og talerett. 
7. Saksliste godkjent. 
8. Dagsorden godkjent med de endringer som kommer frem i møtet. 
9. Nora Houidi valgt til Semestermøtets tillitsperson.  

Fredrik Torkildsen valgt til Semestermøtets tillitsperson.  
Håvard Moa valgt til Semestermøtets tillitsperson.  

10. Sigrid Gran og Guri Nilsen valt til settekomite for kontrollkomite.  

Protokollen sendes ut til protokollunderskrivere i møtet med en frist for tilbakemelding. Protokollen anses 
deretter som godkjent.  
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V-02/22 Vedtekter 
Møtedato: 29. oktober 2022 Saksansvarlig: Ledergruppa 
Saksnummer: V-02/22 Tidsramme: 30 minutter 
 
Forslag til vedtak: 
1. Innstilte vedtekter vedtas. 
2. Kapittel 7 iverksettes med umiddelbar virkning. 
3. § 3-4 iverksettes fra 1. januar 2023.  
4. Resterende helhet iverksettes fra 1. juni 2023. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Kongsberg innleder til saken.  
Ledergruppa innstilt på vedtektene for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge.  
 
Endringsforslag og votering: 
Endringsforslag 1:  
Campusleder ved campus Ringerike fremmet et tilleggsforslag til linje 40: «c. Ved emner der antall 
påmeldte overstiger 100 studenter skal det velges minimum 2 emnetillitsvalgte». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 1 til vedtak: «Innstilte vedtekter vedtas». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 2 til vedtak: «Kapittel 7 iverksettes med umiddelbar virkning». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 3 til vedtak: «§ 3-4 iverksettes fra 1. januar 2023».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 4 til vedtak: «Resterende helhet iverksettes fra 1. juni 2023».  
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak:  
1. Innstilte vedtekter vedtatt med de endringene som fremkom i møtet. 
2. Kapittel 7 iverksettes med umiddelbar virkning. 
3. § 3-4 iverksettes fra 1. januar 2023.  
4. Resterende helhet iverksettes fra 1. juni 2023. 
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V-03/22 Valgreglement 
Møtedato: 29. oktober 2022 Saksansvarlig: Ledergruppa 
Saksnummer: V-03/22 Tidsramme: 45 minutter 
 
Forslag til vedtak:  
Innstilt valgreglement vedtas med virkning etter møtet er hevet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Bø innleder til saken.  
 
Endringsforslag og votering: 
1. Kommunikasjonsansvarlig ved campusstyret Vestfold har levert helhetlig endringsforslag til 
valgreglementet.  
Forslag falt.  
 
2. Ledergruppas innstilling på valgreglement vedtas med virkning etter møtet er hevet. 
Forslag vedtatt.  
 
Vedtak:  
Innstilt valgreglement vedtatt med virkning etter møtet er hevet. 
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V-04/22 Handlingsplan 2022/2023 
Møtedato: 29. oktober 2022 Saksansvarlig: Ledergruppa 
Saksnummer: V-04/22 Tidsramme: 45 minutter 
 
Forslag til vedtak:  
Innstilt handlingsplan vedtas med de endringene som fremkommer i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Drammen innleder til saken.  
 
Endringsforslag og votering: 
Forslag 2: Studentleder i Arbeidsutvalget fremmet endringsforslag til linje 5-6: «Øke organisasjonens 
synlighet ovenfor studenter og ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge ved å aktivt promotere gjennom 
året».  
Forslag vedtatt.  
 
Forslag 3: Synnøve Bjørgum ved USN-styret fremmet endringsforslag til linje 15: «Jobbe for å 
implementere politikken vår i universitetets daglige drift».  
Forslag vedtatt.  
 
Forslag 1: Kommunikasjonsansvarlig ved campusstyret Vestfold fremmet et forslag om å stryke linje 15.  
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag 3.  
 
Forslag OF1: Redaksjonskomite 1 fremmet et omforent forslag 1 til linje 19 – 20: «Studentdemokratiet 
skal legge en strategiplan for promotering av organisasjonen der en informasjonsvideo blir vist for alle 
nye studenter på både norsk og engelsk om Studentdemokratiet. Denne skal være en del av 
strategiplanen, i tillegg til at hvert campus kan utarbeide denne planen etter behov de selv ser 
nødvendig».  
Forslag vedtatt.  
 
Forslag 9: Kommunikasjonsansvarlig ved campusstyret Bø fremmet endringsforslag til linje 19: 
«Studentdemokratiet skal legge en strategiplan for promotering av organisasjonen, der en 
informasjonsvideo om Studentdemokratiet skal være en del av denne strategi planen, i tillegg til at hver 
campus kan utarbeide denne planen etter behov de selv er nødvendig». 
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag OF1.  
 
Forslag 4: Studentrådsleder på HIU i campusstyret Drammen har fremmet endringsforslag til linje 19 – 
20: «Spille inn informasjonsvideo på norsk og engelsk om Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, som skal 
vises for alle nye studenter».  
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag OF1. 
 
Forslag 8: Kommunikasjonsansvarlig ved campusstyret Vestfold har fremmet endringsforslag til linje 19 – 
20: «Produsere og distribuere informasjonsvideo om Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, som skal vises 
for alle nye studenter».  
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag OF1. 
 
Forslag 6: Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Notodden har fremmet et tilleggsforslag: 
«Emnestillitsvalgte i alle emner skal få oppdrag og ansvar for å informere om SDSN og oppfordre til valg».  
Forslag vedtatt.  
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Forslag 7: Nestleder i campusstyret Ringerike fremmet et tilleggsforslag til linje 21: «Jobbe for å 
implementere MazeMap på alle campus».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 5: Nestleder i campusstyret Ringerike fremmet et tilleggsforslag til linje 21: «Jobbe for at 18.mai 
er eksamensfri».  
Forslag falt.  
 
Forslag 10: Studentrådsleder på HIU i campusstyret Porsgrunn fremmet et redaksjonelt endringsforslag: 
«Arbeidsutvalget kan foreta redaksjonelle endringer ved behov etter semestermøtet».  
Forslag vedtatt.  
 
Vedtak:  
Innstilt handlingsplan vedtatt med de endringene som fremkom i møtet. 
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V-05/22 Rammebudsjett 2023 
Møtedato: 29. oktober 2022 Saksansvarlig: Ledergruppa 
Saksnummer: V-05/22 Tidsramme: 30 minutter 
 
Forslag til vedtak:  
Innstilt rammebudsjett vedtas med de endringene som fremkommer i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Notodden innleder til saken.  
 
Endringsforslag og votering: 
Forslag OF1: Redaksjonskomite 1 fremmet et omforent forslag 1 til rammebudsjett:  
«Campusstyret Rauland | 10 000,00 
Campusstyrenes fellespott | 80 000,00». 
Forslag vedtatt.  
 
Forslag 1: Campusleder i campusstyret Rauland fremmet endringsforslag til posten til Campusstyret 
Rauland: «10.000 kr». 
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag OF1.  
 
Forslag 2: Nestleder i campusstyret Porsgrunn foreslo endring «alle campuser skal minimum ha 10. 000 
kr i rammebudsjett uavhengig campus».  
Forslaget realitetsbehandles ikke. 
 
Vedtak:  
Innstilt rammebudsjett vedtatt med de endringene som ble vedtatt i møtet. 
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V-06/22 Resolusjoner 
Møtedato: 29. oktober 2022 Saksansvarlig: Ledergruppa 
Saksnummer: V-06/22 Tidsramme: 30 minutter 
 
Forslag til vedtak:  
Resolusjoner vedtas med de endringene som fremkommer i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Rauland innleder til saken. 
 
Det har blitt fremmet følgende resolusjoner: 

1. Resolusjon om gratisprinsippet.  
2. Resolusjon om Iran.  

 
Resolusjon om gratisprinsippet. Politisk nestleder i Arbeidsutvalget fremmet en resolusjon om 
gratisprinsippet.  
 
Campusleder i campusstyret Vestfold fremmet helhetlig endringsforslag til denne resolusjonen. 
Forslag 1: Ledergruppa fremmet et forslag å innstille og behandle det helhetlige endringsforslaget. 
Forslag vedtatt.  
 
Resolusjon om situasjonen i Iran.  
Ledergruppa fremmet et forslag om at resolusjonen ikke skal behandles av Semestermøte.  
Forslag vedtatt.  
 
Endringsforslag og votering til Resolusjon om gratisprinsippet: 
Forslag 1: Campusleder i campusstyret Vestfold fremmet et redaksjonelt endringsforslag: 
«Statsbudsjettet 2023». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 2. Synnøve Bjørgum foreslår å stryke tekst: «Regjeringen skal holde seg til Hurdalsplattformen, 
frem til 2025».  
Det har blitt kjørt en prøvevotering på dette forslaget den 29/10-2022.  
Forslag vedtatt den 30/10-2022.  
 
Forslag 3: Campusleder i campusstyret Vestfold fremmet et redaksjonelt endringsforslag: «i». 
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak:  
Resolusjonen om gratisprinsippet vedtatt med de endringene som fremkom i møtet. 
  

https://www.sdsn.no/getfile.php/13736258-1666869158/SDSN/Semesterm%C3%B8ter/SM%20H%C3%B8st%202022/Resolusjon%20om%20gratisprinsippet.pdf
https://www.sdsn.no/getfile.php/13736258-1666869158/SDSN/Semesterm%C3%B8ter/SM%20H%C3%B8st%202022/Resolusjon%20om%20gratisprinsippet.pdf
https://www.sdsn.no/getfile.php/13736261-1666869229/SDSN/Semesterm%C3%B8ter/SM%20H%C3%B8st%202022/Resolusjon%20om%20situasjonen%20i%20Iran.pdf
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V-07/22 Revidering av resolusjoner  
Møtedato: 29. oktober 2022       Saksansvarlig: Ledergruppa  
Saksnummer: V-07/22        Tidsramme: 30 minutter 
 
Forslag til vedtak:  
Følgende resolusjoner strykes: 

1. Etiske retningslinjer for studenter ved USN 
2. Innflytningsinsentiver 
3. Kollektivtilbud 
4. Kvalitet i digitale kompendier 
5. Kvalitetssikring av praksis 
6. Obligatorisk undervisning 
7. Prøveprosjekt for Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Sørøst-Norge 
8. Resolusjon om Canvas 
9. Resolusjon om e-undervisning og e-lagring 
10. Resolusjon om modernisert eksamensform 
11. Resolusjon om terapihunder 
12. Studiestartsuka ved Universitetet i Sørøst-Norge 
13. Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse 
14. Utdanning er ikke en vare, men en rettighet 

 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Rauland innleder til saken. 
 
Endringsforslag og votering: 
 
Vedtak:  
Følgende resolusjoner er strøket: 

1. Etiske retningslinjer for studenter ved USN 
2. Innflytningsinsentiver 
3. Kollektivtilbud 
4. Kvalitet i digitale kompendier 
5. Kvalitetssikring av praksis 
6. Obligatorisk undervisning 
7. Prøveprosjekt for Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Sørøst-Norge 
8. Resolusjon om Canvas 
9. Resolusjon om e-undervisning og e-lagring 
10. Resolusjon om modernisert eksamensform 
11. Resolusjon om terapihunder 
12. Studiestartsuka ved Universitetet i Sørøst-Norge 
13. Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse 
14. Utdanning er ikke en vare, men en rettighet 
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V-08/22 Prinsipprogram  
Møtedato: 29. oktober 2022       Saksansvarlig: Ledergruppa  
Saksnummer: V-08/22        Tidsramme: 30 minutter 
 
Forslag til vedtak:  
Prinsipprogram strykes.  
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Porsgrunn innleder til saken. 
Ledergruppa har innstilt på et helhetlig forslag til et nytt dokument som ivaretar interessene i 
prinsipprogrammet. Ledergruppa har med dette foreslått for semestermøtet at det nye dokumentet 
behandles og dokumentet prinsipprogram strykes som konsekvens av dette. 
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak:  
Prinsipprogram strykes.  
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V-09/22 Prinsipprogram 2022-2026 
Møtedato: 29. oktober 2022       Saksansvarlig: Ledergruppa  
Saksnummer: V-09/22        Tidsramme: 60 minutter 
 
Forslag til vedtak:  
Innstilt prinsipprogram vedtas med de endringene som fremkommer i møtet.  
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Porsgrunn innleder til saken. 
 
Endringsforslag og votering: 
Kapittel 1 – Fag-, forsknings- og utdanningspolitikk 
Forslag 4. Synnøve Bjørgum, USN-styret fremmet et tilleggsforslag til linje 23: «Universitetet skal jobbe 
for et inkluderende og tolerant læringsmiljø».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 3. Synnøve Bjørgum, USN-styret fremmet et forslag til å legge til linje 20: «Universitetet skal 
jobbe for god undervisningskvalitet, målt i studenttilfredshet». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 2. Nestleder i campusstyret Porsgrunn fremmet er redaksjonelt endringsforslag til linje 38 – 39 
og flytte disse linjene til linje 25 og 26. 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 6. Synnøve Bjørgum, USN-styret fremmet et tilleggsforslag til linje 40: «Universitetet skal ha 
arbeidslivsrelevante vurderingsformer».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 8. Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Notodden foreslo tillegg i linje 40: «Universitetet i 
Sørøst-Norge skal være en pådriver for både tverrfaglig samarbeid, og utvikling av alternative 
undervisningsformer på tvers fakultet og emner der det er hensiktsmessig i forhold til praksis og 
arbeidsliv». 
Forslag vedtatt. 
 
Kapittel 2 – Velferds- og læringsmiljøpolitikk 
Forslag 1. Nestleder i campusstyret Porsgrunn har fremmet endringsforslag til linje 46 – 47: 
«Universitetet i Sørøst-Norge skal tilby minimum 20% dekningsgrad på antall leseplasser, samt 15% 
dekningsgrad på grupperom på alle sine campuser».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 18. Studentrådsleder på HH i campusstyret Bø fremmet et tilleggsforslag til linje 53: 
«Studentfrivilligheten skal også legges fokus på kontinuerlig gjennom studieløpet».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 14. Nestleder ved campusstyret Ringerike fremmet endringsforslag til linje 54 – 55: 
«Universitetet skal ta en større del i studiestarten og koordinere studiestartukene på campus. 
Universitetet skal involvere seg i fadderordningene og jobbe for et godt samarbeid med studentene».   
Det har blitt kjørt en prøvevotering på dette forslaget den 29/10-2022.  
Forslag vedtatt den 30/10-2022.  
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Forslag 9. Studentrådsleder på HS i campusstyret Vestfold har fremmet et tilleggsforslag til linje 61: 
«Vertskommune skal tilby helsestasjoner for alle studenter ved USN».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 20. Kommunikasjonsansvarlig i campusstyret Ringerike fremmet endringsforslag til linje 63: 
«Treningssentre skal ha det rimeligste tilbudet for studentene i vertskommunen».  
Forslag vedtatt. 
 
Kapittel 3 – Internasjonaliserings- og solidaritetspolitikk 
Forslag 7. Campusleder i campusstyret Notodden foreslo endring til linje 83 – 84: «Språkbarrierer skal 
fjernes ved å tilby internasjonale studenter gratis norskkurs, og det skal legges til rette for at all 
informasjon skal være tilgjengelig på engelsk».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 10. Nestleder ved campusstyret Ringerike foreslo endring til linje 88 – 89: «Det skal arbeides 
for en markant økning med inkluderingen av internasjonale studenter i Studentdemokratiet».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 11. Nestleder ved campusstyret Ringerike foreslo endring til linje 90 – 91: «Det skal opprettes 
en internasjonal komite, bestående av internasjonale studenter, som skal være et rådgivende organ 
for Studentdemokratiet. Disse skal inkluderes inn i lederforum».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 12. Nestleder ved campusstyret Ringerike foreslo å legge til linje 92: «Det skal jobbes for 
studentassistenter på alle campuser som har en plass i den internasjonale komiteen».  
Forslag vedtatt. 
 
Kapittel 4 – Inkludering, likestilling og mangfold 
Forslag OF1: Redaksjonskomite 1 fremmet et omforent forslag 1 til linje 119: «Det skal tilbys et synlig 
bønnerom på alle campus hvor studenter kan praktisere sin religion og sitt livssyn». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 5. Synnøve Bjørgum, USN-styret fremmet endringsforslag til linje 119: «Det skal tilbys et synlig 
livssynsnøytralt bønnerom på alle campus».  
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag OF1. 
 
Forslag 22. Nestleder i campusstyret Porsgrunn fremmet endringsforslag til linje 119: «Det skal tilbys 
et bønnerom på alle campus hvor studenter kan praktisere sin religion og sitt livssyn».  
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag OF1. 
 
Forslag 21. Organisatorisk nestleder i Arbeidsutvalget foreslo endring til linje 119: «Det skal tilbys et 
synlig livssynsnøytralt hvilerom på alle campus hvor studenter kan praktisere sin religion, sitt livssyn 
eller andre nødvendigheter ved behov som for eksempel amming».  
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag OF1. 
 
Forslag 13. Kommunikasjonsansvarlig i campusstyret Bø fremmet tilleggsforslag til linje 121: 
«Likestilling og mangfolds arbeidet i størst mulig grad skal begrunne sine beslutninger med bakgrunn i 
forskning og undersøkelser».  
Forslag vedtatt. 
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Forslag 19. Organisatorisk nestleder i Arbeidsutvalget foreslo redaksjonell endring: «Prinsipprogram 
2022 – 2025».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 17. Studentrådsleder på HIU i campusstyret Porsgrunn foreslo redaksjonelt endring om at 
Arbeidsutvalget kan foreta redaksjonelle endringer ved behov etter semestermøtet. 
Forslag vedtatt.  
 
Vedtak:  
Innstilt prinsipprogram vedtatt med de endringene som fremkom i møtet.  
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V-10/22 Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform 
Møtedato: 29. oktober 2022       Saksansvarlig: Ledergruppa  
Saksnummer: V-10/22        Tidsramme: 30 minutter 
 
Forslag til vedtak:  
Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform strykes. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Vestfold innleder til saken. 
 
Som et ledd av synlighetsarbeidet i organisasjonen og arbeidet med å forenkle politikken ser 
ledergruppa det hensiktsmessig å splitte dagens velferds- og læringsmiljøpolitiske plattform i to og 
vedta to nye plattformer. For å gjøre det formelt korrekt er dagens velferds- og læringsmiljøpolitiske 
plattform nødt til å strykes. 
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak:  
Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform strøket. 
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V-11/22 Læringsmiljøpolitisk plattform 
Møtedato: 29. oktober 2022       Saksansvarlig: Ledergruppa  
Saksnummer: V-11/22        Tidsramme: 75 minutter 
 
Forslag til vedtak:  
Innstilt læringsmiljøpolitisk plattform vedtas med de endringene som fremkommer i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Vestfold innleder til saken. 
 
Endringsforslag og votering: 
Kapittel 1: Fysisk læringsmiljø 
Forslag 2. Nestleder i campusstyret Porsgrunn fremmet Forslag til linje 44 – 45: «Universitetet i Sørøst-
Norge skal tilby minimum 20% dekningsgrad på antall leseplasser, samt 15% dekningsgrad på 
grupperom på alle sine campuser».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 12. Campusleder i campusstyret Ringerike fremmet et forslag til linje 51 – 52: «Alle campuser 
ved Universitetet i Sørøst-Norge skal ha åpent fra kl. 06:00 til 24:00». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 23. Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Porsgrunn foreslo tillegg til linje 64: «Det er viktig å 
ivareta studenter som går på Y-veien, og spesielt for de som er over 30. God tilrettelegging, 
tilbakemelding og oppfølging er viktig for å minske frafallet».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 5. Synnøve Bjørgum, USN-styret fremmet et tilleggsforslag til linje 67: «Kartlegge hvorfor 
frafallet er så høyt som det er, og hvilke tiltak som nytter».  
Forslag falt. 
 
Forslag 6. Synnøve Bjørgum, USN-styret fremmet et tilleggsforslag til linje 71: «Universitetet i Sørøst-
Norge skal jobbe for å videreutvikle OLA-opplegget».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 8. Synnøve Bjørgum, USN-styret fremmet et tilleggsforslag til linje 71: «Universitetet i Sørøst-
Norge skal jobbe for aktive og inkluderende studentmiljø på studiestedene».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 3. Kommunikasjonsansvarlig i campusstyret Vestfold foreslo redaksjonelt endring til linje 71: 
«foreslår å flytte punktet tilhørende linje 71 under linje 67, slik at punktene om frafall kommer 
sammen».  
Forslag vedtatt. 
 
Kapittel 2: Psykososialt læringsmiljø 
Forslag 11. Studentrådsleder på HS i campusstyret Porsgrunn fremmet et forslag til linje 75 – 79: «For 
at studentene skal glede seg til å komme på campus, og ville bruke campus, er Universitetet i Sørøst-
Norge nødt til å tilrettelegge det psykososiale læringsmiljøet på en tilfredsstillende måte. Dette 
innebærer å legge til rette for at studentene både trives, og føler at de er trygge i alle situasjoner 
tilknyttet utdanningen».  
Forslag vedtatt. 
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Forslag 10. Kommunikasjonsansvarlig i campusstyret Vestfold foreslo redaksjonelt endring til linje 90 
– 93: «Universitetet i Sørøst-Norge og Studentdemokratiet i Sørøst-Norge skal gjennom 
studentombudet og sine representanter i læringsmiljøutvalget samarbeide om å utarbeide etiske 
retningslinjer for studenter ved USN». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 27. Organisatorisk nestleder i Arbeidsutvalget fremmet endringsforslag til linje 119 – 120: 
«Studentdemokratiet i Sørøst-Norge blant annet kan gjøres gjennom arenaer som listet under:».  
Det har blitt kjørt en prøvevotering på dette forslaget den 29/10-2022.  
Forslag vedtatt den 30/10-2022.  
 
Forslag 24. Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Porsgrunn foreslo endring til linje 123: «Fokus på 
dialog- og gruppearbeid i forelesninger, og at man retter seg mer mot påtvungne grupper hvor læreren 
er mer pro aktiv».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 19. Kommunikasjonsansvarlig i campusstyret Bø foreslo endring til linje 121: «Kollokviegrupper 
satt sammen av emneansvarlig, med innspill fra studentene». 
Det har blitt kjørt en prøvevotering på dette forslaget den 29/10-2022.  
Forslag vedtatt den 30/10-2022.  
 
Forslag 7. Kommunikasjonsansvarlig i campusstyret Ringerike fremmet et strykningsforslag til linje 122: 
«Sosiale avbrekk i pausene hvor emneansvarlig har en felles aktivitet».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 16. Studentrådsleder på HH i campusstyret Bø fremmet endringsforslag til linje 132 – 133: 
«Studenten trives på utdanningsinstitusjonen både ved å føle tilhørighet og at man kan utvikle og 
utfordre seg selv i studentfrivilligheten på faglig og sosialt plan».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 18. Studentrådsleder på HH i campusstyret Bø fremmet endringsforslag til linje 142: 
«Studentfrivillige organene på sin campus. Samt oppfordre studentene til deltakelse».  
Forslag vedtatt. 
 
Kapittel 3: Digitalt læringsmiljø 
Forslag 26. Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Notodden fremmet redaksjonelt endringsforslag til 
linje 178 – 179: «Alle canvasrom skal utformes etter en standardisert mal, dette er for å skape en 
helhet og gjøre rommene til noe gjenkjennbart og oversiktlig for studentene».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 1. Campusleder i campusstyret Notodden foreslo tillegg til linje 191: «Universitetet i Sørøst-
Norge skal opprette en emnetillitsvalgt rolle i alle emner for å opplyse studentene om hvem deres 
emnetillitsvalgt er».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 13. Campusleder i campusstyret Notodden fremmet et endringsforslag til linje 191: «Alle 
emneansvarlige er pliktige til å legge inn demokratitiden i TimeEdit». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 30. Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Notodden fremmet tilleggsforslag til linje 201: 
«Digital undervisning skal, i lik linje med fysisk undervisning, både første og andre semester, 
tilrettelegges for å danne et sosialt fellesskap som grunnlag for videre studieløp. Dette er for å ivareta 
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det psykososiale læringsmiljøet på lik linje med fysisk undervisning. Dette kan gjøres gjennom 
arenaene listet i kapittel 2.2 i så stor grad det lar seg gjøre».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 9. Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Notodden fremmet en redaksjonell endring til linje 201 
– 202: «Alle undervisnings- og studierelaterte rom på alle campuser ved Universitetet i Sørøst- Norge 
skal være utstyrt med digitale strømmemuligheter». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 17. Studentrådsleder på HH i campusstyret Bø fremmet endringsforslag til linje 202: «Alle 
undervisning- og studierelaterte rom på alle campuser ved Universitetet i Sørøst-Norge skal være 
utstyrt med digitale strømmemuligheter».  
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag 9.  
 
Forslag 15. Nestleder i campusstyret Ringerike foreslo endring til linje 203 – 204: «Det skal 
tilrettelegges for å gjøre undervisningsmateriell tilgjengelig digitalt etter behov hos studentene uten 
at man må igjennom saksbehandling hos USN».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 25. Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Drammen fremmet endringsforslag til linje 210: 
«Uforutsette hendelser på reiseveien som hindrer studenten fra fysisk oppmøte på campus, som 
studenten kan dokumentere til foreleser».  
Forslag vedtatt. 
 
Kapittel 4: Tilrettelegging 
Forslag 20. Kommunikasjonsansvarlig i campusstyret Bø foreslo tillegg til linje 234: «Pensumlitteratur 
skal også være tilgjengelig i lydformat».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 14. Studentrådsleder på HIU i campusstyret Bø foreslo tillegg til linje 235: «Universitet i Sørøst-
Norge skal også tilby muligheter for ergonomisk tilrettelegging i form av stående arbeidsplasser med 
dempermatte».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 31. Campusleder i campusstyret Vestfold fremmet et tilleggsforslag til linje 243: «Studenter 
som av ulike grunner har barn som må holde seg hjemme, skal få muligheten til å følge undervisningen 
digitalt». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 21. Studentrådsleder på HIU i campusstyret Porsgrunn fremmet et redaksjonelt 
endringsforslag om at Arbeidsutvalget kan foreta redaksjonelle endringer ved behov etter 
semestermøtet. 
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak:  
Innstilt læringsmiljøpolitisk plattform vedtatt med de endringene som fremkom i møtet. 
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V-12/22 Studentvelferdpolitisk plattform 
Møtedato: 29. oktober 2022       Saksansvarlig: Ledergruppa  
Saksnummer: V-12/22        Tidsramme: 75 minutter 
 
Forslag til vedtak:  
Innstilt Studentvelferdpolitisk plattform vedtas med de endringene som fremkommer møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Campusleder i campusstyret Vestfold innleder til saken. 
 
Endringsforslag og votering: 
Kapittel 1: Studenthelse 
Forslag 4. Studentrådsleder på HIU i campusstyret Bø fremmet et tilleggsforslag til linje 35 – 36: «Det 
skal være et fellesprinsipp om en halvtimes matpause på alle campus».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 7. Læringsmiljøansvarlig campusstyret Porsgrunn fremmet et tilleggsforslag til linje 54: «Det 
skal være et fellesprinsipp om en halvtimes matpause på alle campus».  
Forslag vedtatt. 
 
Kapittel 2: Studentliv  
Forslag 14. Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Notodden fremmet endringsforslag til kapittel 2.1, 
linje 76 – 79: «Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal ha studentboliger som sin hovedprioritet. Ved 
bygging av nye studentboliger skal alle aspekter ved bærekraft bli tatt i betrakting, det vil si 
økonomiske, miljømessige og sosiale langsiktige forhold for studentene og samfunnet. Hvorvidt det er 
mest bærekraftig å bygge nye eller rehabilitere gamle boliger skal bli vurdert av fagpersonale, da dette 
vil variere fra sted til sted».  
Det har blitt kjørt en prøvevotering på dette forslaget den 29/10-2022.  
Forslag vedtatt den 30/10-2022.  
 
Forslag 2. Studentrådsleder på TNM i campusstyret Porsgrunn foreslo å stryke teksten i kapittel 2.1, 
linje 78 – 79.  
Forslag faller som en konsekvens av vedtatt forslag 14.  
 
Forslag 16. Studentrådsleder på HIU i campusstyret Drammen fremmet tilleggsforslag til kapittel 2.1, 
linje 79 – 80: «Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal også prioritere utbygging av familieboliger på 
alle campuser».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 13. Nestleder i campusstyret Porsgrunn fremmet endringsforslag til linje 88 – 89: «Private 
aktører kan bidra til formålet om økt dekningsgrad og dermed komme inn på studentboligmarkedet 
etter grundig kvalitetssikring».  
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 3. Kommunikasjonsansvarlig i campusstyret Vestfold foreslo endring til linje 103 – 105: 
«Studentene skal selv kunne velge mellom utbetaling over 12 måneder, hvor en større del blir utbetalt 
den første måneden i semesteret eller flat utbetaling».  
Forslag vedtatt. 
Forslag 12. Læringsmiljøansvarlig i campusstyret Porsgrunn fremmet tilleggsforslag til linje 108: «Med 
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dagens økte kostnader skal studenter kunne tjene opp til 225.000, - utover studielånet». 
Det har blitt kjørt en prøvevotering på dette forslaget den 29/10-2022.  
Forslag falt den 30/10-2022.  
 
Forslag 10. Synnøve Bjørgum, USN-styret foreslo tillegg til linje 116: «Universitetet i Sørøst-Norge skal 
jobbe for aktive og inkluderende studentmiljø på studiestedene». 
Forslag vedtatt. 
 
Kapittel 3: Vertskommune 
Forslag 11. Campusleder i campusstyret Kongsberg foreslo tillegg til linje 181: «Studenter skal ha 
muligheten til å kjøpe enkelt- og periodebilletter til rabattert pris på kollektivtransport, uavhengig av 
alder». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 8. Studentrådsleder på HS i campusstyret Vestfold fremmet endringsforslag til linje 196: 
«Vertskommune skal tilby helsestasjoner for alle studenter ved USN». 
Forslag vedtatt. 
 
Forslag 15. Campusleder i campusstyret Notodden fremmet endringsforslag til linje 213: 
«Vertskommunen skal tilby 20 % rabatt av studentenes utlegg for deltakelse på kulturtilbud i 
vertskommunen i regi av private aktører».  
Forslag falt. 
 
Forslag 6. Studentrådsleder på HIU i campusstyret Porsgrunn fremmet redaksjonelt endringsforslag 
om at Arbeidsutvalget kan foreta redaksjonelle endringer ved behov etter semestermøtet.  
Forslag vedtatt. 
 
Vedtak:  
Innstilt Studentvelferdpolitisk plattform vedtatt med de endringene som fremkom i møtet. 
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VA-01/22 Valg av delegater til NSOs landsmøte 2023 
Møtedato: 29. oktober 2022       Saksansvarlig: Ledergruppa  
Saksnummer: VA-01/22       Tidsramme: 20 minutter 
 
Forslag til vedtak:  
XX velges som 1. delegat til NSOs landsmøte 2023  
XX velges som 2. delegat til NSOs landsmøte 2023 
… 
XX velges som 11. delegat til NSOs landsmøte 2023 
 
XX velges som 1. vara til NSOs landsmøte 2023 
XX velges som 2. vara til NSOs landsmøte 2023 
… 
XX velges som 11. vara til NSOs landsmøte 2023 
 
Behandling i møtet: 
Studentleder innleder til saken. 
Følgende kandidater stilte til valg til NSOs landsmøte 2023: 

1. Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina 
2. Victor Grunde Simonsen 
3. Daniel Camilo Timaran Bloch 
4. Mia Elise Raaen 
5. Nora Rymoen Houidi 
6. Harald Sebastian Bolstad Evensen 
7. Bendik Mansika 
8. Charlotte Nilsen 
9. Rose Jahanfarah 
10. Tobias Sanaker Dagestad 
11. Tuva Oksnes 
12. Linn Margrete Ellingsen 
13. Tina Tufte Holtsdalen 
14. Ada Margrethe Seim 
15. Fredrik Torkildsen 
16. Johannes Bjørnstad Edvardsen 
17. Julie Dahl 
18. Marte Økland 
19. Martine Hansen Skogstad 
20. Håvard Moa 
21. Sara Halima Habib Wang 
22. Julie Marie Kjeldset Wessel 
23. Daniel Alexander Gjelseth 
24. Guri Nilsen 

 
Vedtak:  

1. Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina valgt som delegat til NSO Landsmøte 2023 
2. Harald Sebastian Bolstad Evensen valgt som delegat til NSO Landsmøte 2023 
3. Bendik Mansika valgt som delegat til NSO Landsmøte 2023 
4. Charlotte Nilsen valgt som delegat til NSO Landsmøte 2023 
5. Linn Margrete Ellingsen valgt som delegat til NSO Landsmøte 2023 
6. Fredrik Torkildsen valgt som delegat til NSO Landsmøte 2023 
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7. Johannes Bjørnstad Edvardsen valgt som delegat til NSO Landsmøte 2023 
8. Marte Økland valgt som delegat til NSO Landsmøte 2023 
9. Håvard Moa valgt som delegat til NSO Landsmøte 2023 
10. Sara Halima Habib Wang valgt som delegat til NSO Landsmøte 2023 
11. Daniel Alexander Gjelseth valgt som delegat til NSO Landsmøte 2023 
12. Julie Dahl valgt som 1. vara til NSO Landsmøte 2023 
13. Mia Elise Raaen valgt som 2. vara til NSO Landsmøte 2023 
14. Tuva Oksnes valgt som 3. vara til NSO Landsmøte 2023 
15. Ada Margrethe Seim valgt som 4. vara til NSO Landsmøte 2023 
16. Julie Marie Kjeldset Wessel valgt som 5. vara til NSO Landsmøte 2023 
17. Nora Rymoen Houidi valgt som 6. vara til NSO Landsmøte 2023 
18. Tina Tufte Holtsdalen valgt som 7. vara til NSO Landsmøte 2023 
19. Victor Grunde Simonsen valgt som 8. vara til NSO Landsmøte 2023 
20. Daniel Camilo Timaran Bloch valgt som 9. vara til NSO Landsmøte 2023 
21. Guri Nilsen valgt som 10. vara til NSO Landsmøte 2023 
22. Martine Hansen Skogstad valgt som 11. vara til NSO Landsmøte 2023 
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O-01/22 Orientering fra arbeidsutvalget 
Møtedato: 29. oktober 2022       Saksansvarlig: Ledergruppa  
Saksnummer: O-01/22        Tidsramme: 20 minutter 
 
Organisatorisk nestleder orienterte semestermøtet om arbeidsutvalgets arbeid hittil i år.  
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O-02/22 Orientering fra ledergruppa 
Møtedato: 30. oktober 2022 Saksansvarlig: Ledergruppa 
Saksnummer: O-02/22 Tidsramme: 10 minutter 
 
Campusleder i campusstyret Ringerike orienterte semestermøtet om Ledergruppas arbeid hittil i år. 
 
Det har vært 5 ledergruppemøter. Ledergruppa har jobbet med planlegging av Verdensdagen for 
psykisk helse, Valgt inn hovedrepresentant for UFU, høring om revidering av UH-loven. Mye fokus på 
resultatene fra SHOT-undersøkelsen.  
Mye arbeid med planlegging av Semestermøte 1, forberedelser, sakspapirer. 
 



  
 

 
 

 
  

 
 

 

25 

 

 

O-03/22 Orientering fra campusstyrene 
Møtedato: 30. oktober 2022 Saksansvarlig: Ledergruppa 
Saksnummer: O-02/22 Tidsramme: 30 minutter 
 
Campusledere orienterte semestermøtet om campusstyrets arbeid hittil i år.  
 
Bø: 

- Nytt campusstyre, alle er veldig engasjerte.   
 

Drammen: 
- Ved studiestart var det kun en i campusstyret, det har blitt gjennomført allmøter  
- Campusstyret har hjulpet med å få inn KTV 
- Markering av Verdensdagen for psykisk helse, delte ut boller sammen med SSN, det har vært 

konkurranse på Instagram 
- Det skal være protest for gradnedsetting. 

 
Kongsberg: 

- Ved studiestart var det kun to i campusstyret, det har blitt gjennomført allmøter. 
- Markering av Verdensdagen for psykisk helse sammen med SSN og Mentalhelse.  

 
Notodden: 

- Det er etablert et lederforum med samfunnet.  
- Oppdaterer alle ved å sette opp plakater om hva som skjer i løpet av uka 
- Campusstyret har satt opp budsjett, hvor de da har et eget punkt til studenter 
- Læringsmiljøansvarlig blir med på SR-møter for ekstra orientering.  
- Markert Verdensdagen for psykisk helse 

 
Porsgrunn: 

- Har supplert campusstyret på allmøte den 25. august, og gikk fikk inn nestleder og 
kommunikasjonsansvarlig.   

- Samarbeid med RødeKors.  
- Vært på radio 
- Har etablert et lederforum 
- Markert Verdensdagen for psykisk helse sammen med SSN.  
- Delte ut 80 konsertbilletter til Ramon 
- Planer om julekalender og teambuilding.  

 
Rauland: 

- Det største som skjer er nye studentboliger (det dobles) 
- Har «skolenstime» hvor ansatte kan gi info 
- Markert Verdensdagen for psykisk helse 
- Det er månedlige møter med instituttleder og nestleder 
- Campus har nettopp fått gatelys, det er fortsatt mørkt, det er bedt om mer lys 
- Folkemusikkscene med folkemusikk artister fra hele landet + studenter.  
- Det har kommet et studentsamfunn, de har ansvar for alle klubbene 
- Dansepub hver onsdag hvor det spilles live musikk, de skal arrangere skal vi danse med 

folkedans. 
 

Ringerike: 
- Studieåret har begynt med fult styre, kommunikasjonsansvarlig har trukket seg i oktober, har 

valgt ny.  
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- Campusleder hadde tale på åpningsdagen 
- Markert Verdensdagen for psykisk helse med sjokkerende tall fra Shot. Det var en stor 

markering sammen med samfunnet, SSN og linjeforening.  
- Brukte god tid på forberedelser til Semestermøte 
- Har et godt etablert lederforum hvor Terje Terje Rolfsøn er leder. 
- Det planlegges en studentkveld i samarbeid med LO og samfunnet for å øke synligheten til 

demokratiet.  
 

Vestfold: 
- Ved studiestart sto styret på stand på åpen stand 
- Campusstyret hadde noen egne arrangementer under studiestart,  
- Allmøte hvor campusstyret har blitt supplert.  
- I studiekvalitetsuka gikk styret rundt i klasserom for å promotere seg selv, hadde delte ut vafler 
- Markert Verdensdagen for psykisk helse med vafler osv. 
-  Det skal arrangeres Vestfold Got talents med kule dommere (f.eks. rektor Petter Aasen)  
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Protokollen godkjennes: 
 
Dato/sted: 
 

  
   
 

_________________________ 
Guri Nilsen 
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