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Protokoll LG 3 

 

Oppmøte: 

 

 

 

Ledergruppa 

Campus  Til 
stede 

Ikke til 
stede 

Navn CL Navn evt. stedfortreder 

Bø X  Håkon André Halstvedt Ulven 
(fungerende) 

 

Drammen X  Linn Margrete Ellingsen  

Kongsberg X  Jørn Erik Minh Le  

Notodden X  Håvard Moa  

Porsgrunn X  Heidi Åsheim  

Ringerike X  Johannes Bjørnstad Evensen  

Rauland X  Embla Olsen  

Vestfold X  Aurora Anniken Selvaggia 
Martinsen Bonacucina 

 

Arbeidsutvalget 
 

Navn Til 
stede 

Ikke til 
stede 

Oppgaver 

Harald Bolstad 
Evensen 

X  Møteleder 

Nora Rymoen Houidi X  Observatør og protokollfører 

Mia Elise Raaen X  Observatør og protokollfører 

Organisasjonskonsulenter 
 

Navn Til 
stede 

Ikke til 
stede 

Kontaktperson for campus 

Daiva Baukiene X  Bø og Kongsberg 

Sigrid Stohaug Gran  X Ringerike og Vestfold 

Jill Eirin Undem X  Drammen og arbeidsutvalget 

Lene Marie Realfsen  X Porsgrunn, Notodden og Bø 

Observatører 
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I-05/22  Konstituering 
Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Harald Bolstad Evensen 

Saksnummer: I-03/22     Tidsramme: 5 minutter 

 

Forslag til dagsorden lagt frem i innkalling: 

Tid Saks-nr. Sak 

17.00 – 17.05  Navn og møteregler 
17.05 – 17.10 I-05/22 Konstituering 

17.10 – 17.15 I-06/22 Innmelding av saker til eventuelt 

17.15 – 17.30 O-24/22 Orienteringsrunde 

17.30 – 17.45 D-14/22 Anonym innboks til SDSN 
17.45 – 18.00  D-15/22 Digital oversikt over kulltillitsvalgte 

18.00 – 18.30  Matpause 

18.30 – 18.50 D-16/22 Politisk workshop for LG 

18.50 – 19.10 V-24/22 Ledergruppas innstiling til vedtekter 

19.10 – 19.30 V-25/22 Ledergruppas innstilling til valgreglement 

19.30 – 19.40  Pause 

19.40 – 20.45 V-26/22 Saker til semestermøte 1 

20.45 – 20.55 D-17/22 Strømming av ledergruppemøter 

20.55 – 21.00  møteevaluering 

 

Forslag til dagorden lag frem i møtet: 

Tid Saks-nr. Sak 

17:00 – 17:05  Navn og møteregler 

17:05 – 17:10 I-05/22 Konstituering 

17:10 – 17:15 I-06/22 Innmelding av saker til eventuelt 
17:15 – 18:00 V-26/22 Saker til semestermøte 1 

18:00 – 18:30  Matpause 

18:30 – 18:45 V-26/22 Saker til semestermøte 1 fortsettelse 
18:45 – 19:10 V-24/22 Ledergruppas innstilling til vedtekter 

19:10 – 19:30 V-25/22 Ledergruppas innstilling til valgreglement 

19:30 – 19:40  Pause 

19:40 – 20:00 O-24/22 Orienteringsrunde 
20:00 – 20:15 D-14/22 Anonym innboks til SDSN 

20:15 – 20:30 D-15/22 Digital oversikt over kulltillitsvalgte 

20:30 – 20:50 D-16/22 Politisk workshop for LG 

20:50 – 21:00 D-17/22 Strømming av ledergruppemøter 

21.00  møteevaluering 

 

Innkalling og saksliste: Godkjent  

Forslag til dagsorden lagt frem i innkalling: Underkjent 
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Forslag til dagsorden lagt frem i møtet: Godkjent  

I-06/22  Innmelding av saker til eventuelt 
Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Harald Bolstad Evensen 

Saksnummer: I-04/22     Tidsramme: 5 minutter 

 

Innledning: 
Ledergruppa melder inn eventuelt saker som ikke er forhåndsinnmeldt. 

 
 

Innmeldte saker til eventuelt 
E-06/22 Studentansettelser ved USN 

 

 

Saker til eventuelt: Godkjent til behandling i møtet med forbehold om tid  
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V-26/22  Saker til Semestermøte 1 
Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Harald Bolstad Evensen 

Saksnummer: I-04/22     Tidsramme: 65 minutter 

 

Forslag til vedtak: 
Ledergruppa vedtar at semestermøtet skal behandle arbeidsutvalgets forslag til Saker til 

Semestermøte 1. 

 

Diskusjon i møtet: 

Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform og prinsipprogram: 

Ledergruppa ser disse sakene hensiktsmessig å ta opp fordi dokumentene er utdaterte og dermed i 

behov for å revideres etter dagens situasjon. 

Stillingsinstrukser: 

Ledergruppa ser det hensiktsmessig å ta opp stillingsinstrukser på semestermøtet for å klargjøre ulike 

vervs ansvarsområder ytterligere. Det har blitt oppfattet som vanskelig å gripe fatt i sine roller av nye 

medlemmer i organisasjonen. 

Valgreglement og vedtekter: 

Disse dokumentene har vært ute til høring i organisasjonen og alle campusstyrer har hatt en felles 

gjennomgang og diskutert eventuelle endringer de ønsker å gjøre i AUs helhetlige endringsforslag. 

Rammebudsjett:  

Studentleder går gjennom arbeidsutvalgets endringsforslag til rammebudsjett. Hvor campusstyrenes 

budsjett og arbeidsutvalgets post under drift har størst avvik fra tidligere rammebudsjett.  

Handlingsplan  

Ledergruppa diskuterte rammer rundt handlingsplan som et dokument. Det var enighet i møtet om at 

ledergruppa ønsker at handlingsplanen skal bestå av konkrete og målbare punkter, med et klart mål 

for hva man skal oppnå gjennom å arbeide med punktene. 

 

Vedtak 

Forslag til vedtak: Vedtatt  
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V-24/22  Ledergruppas innstilling til vedtekter 
Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Harald Bolstad Evensen 

Saksnummer: I-04/22     Tidsramme: 25 minutter 

       Reel tidsbruk: 90 minutter 

 

 

Forslag til vedtak: 

Ledergruppa innstiller på helhetlig endringsforslag til Studentdemokratiet i Sørøst-Norges vedtekter 

til semestermøtet med endringer som kommer i møtet. 

 

Behandling av helhetlig endringsforslag til vedtekter: 
Endringsforslag 1 

Forslagsstiller: Aurora Anniken Selvaggia 
Martinsen Bonacucina, campus Vestfold 

Forslagstype: 
Stryk 

Kapittel: 3 - 3 Linjenummer: 7 

Opprinnelig tekst: 
Campusstyrer på campus med mer enn 500 studenter består av: a. Campusleder 
b. Nestleder 
c. Kommunikasjonsansvarlig (stryk)  
d. Læringsmiljøansvarlig 
e. Studentrådsleder(e) 

Ny tekst: 
Campusstyrer på campus med mer enn 500 studenter består av: a. Campusleder 
b. Nestleder 
c. Kommunikasjonsansvarlig  
d. Læringsmiljøansvarlig 
e. Studentrådsleder(e) 

Votering: 
Vedtatt (6 for, 0 mot, 1 avholdende)  

 

Endringsforslag 2  

Forslagsstiller: Johannes Bjørnstad 
Edvardsen, campus Ringerike 

Forslagstype: 
Tillegg 

Kapittel: 3 – 1  Linjenummer: 1 

Opprinnelig tekst: 
(1)  Det skal velges en emnetillitsvalgt per 40 studenter emne i et kull, i tillegg til vara. 
a. Det kan velges inntil tre emnetillitsvalgte per emne, i tillegg til vara. 
b. Det er mulig å være emnetillitsvalgt i flere emner. 

Ny tekst: 
(1) Det skal velges en emnetillitsvalgt per 40 studenter emne i et kull, i tillegg til vara. 
a. Det kan velges inntil tre emnetillitsvalgte per emne, i tillegg til vara. 
b. Det skal velges minimum 2 emnetillitsvalgte der emnedeltakelsen er over 100 studenter 
c. Det er mulig å være emnetillitsvalgt i flere emner. 

Votering: 
Fall (3 for, 0 mot, 4 avholdende) 
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Endringsforslag 3 

Forslagsstiller: Aurora Anniken Selvaggia 
Martinsen Bonacucina, campus Vestfold 

Forslagstype: 
Tillegg 

Kapittel: 3 – 4  Linjenummer: 4 

Opprinnelig tekst: 
(4) Komitéer gjelder for følgende verv: 
a. Studentrådsleder og studentrepresentanter i fakultetsstyrer 
b. Nestleder i campusstyrene 
c. Læringsmiljøansvarlig 

Ny tekst: 
(4) Komitéer gjelder for følgende verv: 
a. Studentrådsleder og studentrepresentanter i fakultetsstyrer 
b. Nestleder i campusstyrene 
c. Læringsmiljøansvarlig  
d. Kommunikasjonsansvarlig 

Votering: 
Vedtatt (6 for, 0 mot, 1 avholdende)  

 

Endringsforslag 4 

Forslagsstiller: Aurora Anniken Selvaggia Martinsen 
Bonacucina, campus Vestfold 

Forslagstype: 
Tillegg 

Kapittel:  
6 – 1 (5) 

Linjenummer: 
10 

Opprinnelig tekst: 
(5) Attest til campusstyrer utstedes av studentleder og universitetets rektorat. 

Ny tekst: 
(5) Attest til campusleder utstedes av studentleder og universitetets rektorat. 
(6) Attest til resterende campusstyre utstedes av campusleder, studentleder og universitetets 
rektorat. 
 

Votering: 
Vedtatt (7 for, 0 mot, 0 avholdende)  

 

Endringsforslag 5  

Forslagsstiller: Aurora Anniken Selvaggia Martinsen 
Bonacucina, campus Vestfold 

Forslagstype: 
Redaksjonelt 

Kapittel:  
7 -10  

Linjenummer: 
2 

Opprinnelig tekst: 
Valgreglementet skal senest revideres hvert fjerde år. 

Ny tekst: 
Valgreglementet skal revideres senest minst hvert fjerde år. 

Votering:  
Fall (0 for, 4 mot, 3 avholdende)  

 

Endringsforslag 6  

Forslagsstiller: Aurora Anniken Selvaggia Martinsen 
Bonacucina, campus Vestfold 

Forslagstype: 
Redaksjonelt 

Kapittel:  
7 – 11  

Linjenummer: 
2 

Opprinnelig tekst:  
Etiske retningslinjer skal senest revideres hvert fjerde år. 

Ny tekst: 
Etiske retningslinjer skal revideres senest minst hvert fjerde år. 

Votering:  
Fall (0 for, 4 mot, 3 avholdende)  
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Endringsforslag 7 

Forslagsstiller: Aurora Anniken Selvaggia Martinsen 
Bonacucina, campus Vestfold 

Forslagstype: 
Endring 

Kapittel:  
7 – 5 

Linjenummer: 
1 

Opprinnelig tekst: 
SDSN skal ha en handlingsplan som fastsetter organisasjonens hovedprioriteringer. 

Ny tekst: 
SDSN skal ha en konkret handlingsplan som fastsetter organisasjonens hovedprioriteringer. 

Votering: 
Vedtatt (4 for, 0 mot, 3 avholdende)  

 

Endringsforslag 8  

Forslagsstiller: Aurora Anniken Selvaggia Martinsen 
Bonacucina, campus Vestfold 

Forslagstype: 
Tillegg  

Kapittel:  
7 – 5 

Linjenummer: 2 

Opprinnelig tekst: 
a. Handlingsplanen er gjeldende fra semestermøte 1 (jf. § 3-7(2) a.) til påfølgende 

semestermøte 1. 

Ny tekst: 
a. Handlingsplanen er gjeldende fra semestermøte 1 (jf. § 3-7(2) a.) til påfølgende 

semestermøte 1. 
b. Fremtidsplan skal legges frem for semestermøtet 

Votering: 
Fall (2 for, 0 mot, 5 avholdende) 

 

Endringsforslag 9 

Forslagsstiller: Heidi Åsheim, campus Porsgrunn Forslagstype: 
redaksjonelt  

Kapittel:  
8 – 1 

Linjenummer: 
1 

Opprinnelig tekst: 
(2) Oppløsning av SDSN vedtas med 3⁄4 kvalifisert flertall på semestermøte. 

Ny tekst: 
(2) Oppløsning av SDSN vedtas med 75% kvalifisert flertall på semestermøte 

Votering: 
Vedtatt (6 for, 0 mot, 1 avholdende)  

 

Endringsforslag 10 

Forslagsstiller: Aurora Anniken Selvaggia Martinsen 
Bonacucina, campus Vestfold 

Forslagstype: 
Redaksjonelt 

Kapittel: 
8 – 2 

Linjenummer: 
2 

Opprinnelig tekst: 
(2) Oppløsning av SDSN vedtas med ¾ kvalifisert flertall på semestermøte. 

Ny tekst: 
(2) Oppløsning av SDSN vedtas med ¾ kvalifisert absolutt flertall på semestermøte. 

Votering: 
Fall (2 for, 2 mot, 3 avholdende) 

 

Vedtak:  
Innstilling på helhetlig endringsforslag med endringer gjort i møtet: Vedtatt (7 for, 0 mot, 0 

avholdende) 
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V-25/22  Ledergruppas innstilling til valgreglement 
Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Harald Bolstad Evensen 

Saksnummer: I-04/22     Tidsramme: 20 minutter 

       Reel tidsbruk: 90 minutter 

 

 

Forslag til vedtak: 
Ledergruppa innstiller på helhetlig endringsforslag til Studentdemokratiet i Sørøst-Norges 

valgreglement til semestermøtet med endringer som kommer i møtet. 

 

Endringsforslag 1 

Forslagsstiller: Heidi Åsheim, campus Porsgrunn Forslagstype: 
Tillegg  

Kapittel: 
5 (8) 

Linjenummer: 
55-56 

Opprinnelig tekst: 
(8) Alle kandidater som ønsker å stille til valg skal fremme sitt kandidatur skriftlig  

Ny tekst: 
(8) Alle kandidater som ønsker å stille til valg skal fremme sitt kandidatur skriftlig og med video. 

Votering: 
Fall (2 for, 0 mot, 0 avholdende) – konsekvens av utfall endringsforslag 2 

 

Endringsforslag 2 
Forslagsstiller: Håvard Moa, campus Notodden Forslagstype: 

Tillegg 
Kapittel:  
5 (8) 

Linjenummer: 
55-56 

Opprinnelig tekst: 
(8) Alle kandidater som ønsker å stille til valg skal fremme sitt kandidatur skriftlig 

Ny tekst: 
(8) Alle kandidater som ønsker å stille til valg skal fremme sitt kandidatur skriftlig og ha mulighet til 
å levere video. 
Votering: 
Vedtatt (5 for, 0 mot, 0 avholdende) – til fordel for endringsforslag 1 

 

Endringsforslag 3 

Forslagsstiller: Heidi Åsheim, campus Porsgrunn Forslagstype: 
Endring 

Kapittel:  
7 (1) 

Linjenummer: 
70-71 

Opprinnelig tekst: 
(1) Studentrepresentanter som mister sitt verv grunnet mistillit, skikkethet eller brudd på 

etiske retningslinjer i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge har karantenetid påfølgende 
valgperiodene for valg utført av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. 

Ny tekst: 
(2) Studentrepresentanter som mister sitt verv grunnet mistillit, skikkethet eller brudd på 

etiske retningslinjer i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge har karantenetid de neste fem (5) 
påfølgende valgperiodene for valg utført av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. 

Votering: 
Vedtatt (6 for,0 mot, 1 avholdende) 
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Endringsforslag 4 

Forslagsstiller: Aurora Anniken Selvaggia 
Martinsen Bonacucina, campus Vestfold 

Forslagstype: 
Redaksjonelt 

Kapittel: 
-  

Linjenummer: 
-  

Opprinnelig tekst: 
-  

Ny tekst: 
gjennomgående endring i dokumentet fra kulltillitsvalgt til emnetillitsvalgt som følge av vedtatt på 
innstilling av vedtektene. 

Votering: 
Vedtatt (7 for, 0 mot, 0 avholdende) 

 

Endringsforslag 5 

Forslagsstiller: Linn Margrete Ellingsen, campus 
Drammen 

Forslagstype: 
Tillegg 

Kapittel: 
10 (2) 

Linjenummer: 
135-136 

Opprinnelig tekst: 
-  

Ny tekst: 
(2) Engasjerte i campusstyret skal bistå ved valg av emnetillitsvalgte så langt det lar seg gjøre. 

Votering: 
Vedtatt (6 for, 1 mot, 0 avholdene) 

 

Endringsforslag 6  

Forslagsstiller: Aurora Anniken Selvaggia 
Martinsen Bonacucina, campus Vestfold 

Forslagstype: 
Redaksjonelt 

Kapittel:  
15 (1) 

Linjenummer: 
159-161 

Opprinnelig tekst: 
(1)  Dersom en student mener at det kan ha blitt gjort en feils om kan ha påvirket 

valgresultatet, må klagen være fremsatt valgstyret senest en uker etter at resultatet er 
kunngjort. 

Ny tekst: 
(1) Dersom en student mener at det kan ha blitt gjort en feils om kan ha påvirket 

valgresultatet, må klagen være fremsatt valgstyret senest en uker etter at resultatet er 
kunngjort. 

Votering: 
Vedtatt (6 for, 0 mot, 1 avholdende) 

 

 

Vedtak:  
Innstilling på helhetlig endringsforslag med endringer gjort i møtet: Vedtatt (7 for, 0 mot, 0 

avholdende) 
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V-27/22 Forslag til dagsorden 
Møtedato: 8. september 2022    Forslagsstiller: Mia Elise Raaen 
 

Saken 
Med bakgrunn i at behandlingen av sakene V-24/22, V-25/22 og V-26/22 har gått over oppsatt tid, og 
at møtet allerede er tretti (30) minutter på overtid foreslår organisatorisk nestleder å flytte 
resterende saker på sakslista til neste ledergruppemøte. 

 

Forslag til vedtak: 
Flytte følgende saker til LG 4: 

 O-24/22 orienteringsrunde 

 D-14/22 Anonym innboks til SDSN 

 D-15/22 Digital oversikt over kulltillitsvalgte 

 D-16/22 Politisk workshop for LG 

 D-17/22 Strømming av ledergruppemøter 

E-06/22 Studentansettelser ved USN 

 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: Godkjent (5 for, 2 imot, 0 avholdende)  

 

 

V-28/22 Ledergruppas møteplan høst 2022 
Møtedato: 8. september 2022    Forslagsstiller: Ledergruppa 
 

Saken 
I forbindelse med V-27/22 ser ledergruppa det hensiktsmessig å endre møteplanen for resterende 
digitale ledergruppemøter høsten 2022. 

 

Forslag til vedtak 
Forlenge LG 4 torsdag 13.oktober med en (1) time som konsekvens av forflyttede saker 

 Møtet varer fra klokken 18.00 til 21.00 

Flytte møtetidspunkt for digitale ledergruppemøter hver 2. tirsdag i måneden 

 Møtestart flyttes fra klokken 17.00 til 18.00 

 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: Godkjent  
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O-24/22  Orienteringsrunde 
Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Mia Elise Raaen 

Saksnummer: I-04/22     Tidsramme: 15 minutter 

 

Innledning: 
Ledergruppa og arbeidsutvalget orienterer om hva som skjer hos seg og hva de har gjort siden sist. 

 

Saken ble ikke behandlet i møtet, men ble flyttet til et senere ledergruppemøte i saken V-27/22 

 

 

D-14/22  Anonym innboks til SDSN 
Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Harald Bolstad Evensen 

Saksnummer: I-04/22     Tidsramme: 15 minutter 

 

Saken: 
Det har kommet innspill fra studenter om at SDSN burde utarbeide en innboks hvor man kan melde 

inn saker anonymt til organisasjonen. Arbeidsutvalget ønsker at ledergruppa skal diskutere om dette 

er noe organisasjonen skal utarbeide og hvordan dette eventuelt skal løses. 

 

Saken ble ikke behandlet i møtet, men ble flyttet til et senere ledergruppemøte i saken V-27/22 

 

 

D-15/22  Digital oversikt over kulltillitsvalgte 
Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Harald Bolstad Evensen 

Saksnummer: I-04/22     Tidsramme: 15 minutter 

 

Saken: 
Det har blitt meldt inn fra studenter at det kan være vanskelig og uoversiktlig å finne sin 

kulltillitsvalgt, og det er derfor meldt interesse for en digitalt, oppdatert side hos SDSN med 

kontaktinformasjon. Arbeidsutvalget ønsker ledergruppas innsikt på hvordan dette kan løses og om 

man ser dette hensiktsmessig. 

 

Saken ble ikke behandlet i møtet, men ble flyttet til et senere ledergruppemøte i saken V-27/22 
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D-16/22  Politisk workshop for LG 
Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Nora Houidi 

Saksnummer: I-04/22     Tidsramme: 20 minutter 

 

Saken: 
Under opplæring av campuslederne 14.september ble det lagt frem at flere føler seg litt usikre på 

organisasjonens politikk. Det ble derfor også lagt frem et forslag om en workshop for ledergruppa 

hvor hovedfokus er å bli kjent med organisasjonens politikk både teoretisk og i praksis (hvordan 

bruke politikken). Arbeidsutvalget ønsker å kartlegge ledergruppas ønsker om dette, samtinnspill på 

hvordan og når ledergruppa eventuelt vil gjennomføre dette. 

 

Saken ble ikke behandlet i møtet, men ble flyttet til et senere ledergruppemøte i saken V-27/22 

 

 

D-17/22  Strømming av ledergruppemøter 
Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Mia Elise Raaen 

Saksnummer: I-04/22     Tidsramme: 20 minutter 

 

Saken: 
Arbeidsutvalget ønsker å løfte et forslag om å strømme ledergruppemøtene. Dette er for å skape 

åpenhet i og rundt organisasjonen, og det kan ansees viktig og hensiktsmessig ved tanke på at 

ledergruppa er organisasjonens høyst besluttende organ mellom semestermøtene. Arbeidsutvalget 

ønsker å løfte denne diskusjonen på nytt i organisasjonen, da det er blitt gjort flere ganger tidligere. 

 

Saken ble ikke behandlet i møtet, men ble flyttet til et senere ledergruppemøte i saken V-27/22 

 

 

E-06/22  Studentansettelser ved USN 
Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Aurora A. S. M. Bonacucina 

Saksnummer: I-04/22     Tidsramme: 10 minutter 

 

Saken ble ikke behandlet i møtet, men ble flyttet til et senere ledergruppemøte i saken V-27/22 
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