
Drammen 24.08.2022 

 

Side 1 av 8 
 

Protokoll LG1 
Oppmøte LG1 

Ledergruppa 

Campus  Til 
stede 

Ikke til 
stede 

Navn CL Navn evt. stedfortreder 

Bø  X -  -  

Drammen  X -  -  

Kongsberg X  Sandra Benedicte Taftø 
Stoltz (syk) 

Jørn Erik Minh Le (nestleder) 

Notodden X  Håvard Moa (fungerende) -  

Porsgrunn X  Heidi Åsheim (syk) Jakob Reitan (SR TNM) 

Ringerike X  Johannes Bjørnstad Evensen -  

Rauland X  Embla Olsen (fungerende) -  

Vestfold X  Aurora Anniken Selvaggia 
Martinsen Bonacucina 

-  

Arbeidsutvalget 
 

Navn Til 
stede 

Ikke til 
stede 

Oppgaver 

Harald Bolstad Evensen X  Møteleder 

Nora Rymoen Houidi X  Protokollfører 

Mia Elise Raaen X  Observatør, Protokollfører 

Organisasjonskonsulenter 
 

Navn Til 
stede 

Ikke til 
stede 

Kontaktperson for campus 

Daiva Baukiene X  Bø og Konsberg 

Sigrid Stohaug Gran X  Ringerike og Vestfold 

Jill Eirin Undem  X Drammen og arbeidsutvalget 

Lene Marie Realfsen  X Porsgrunn, Notodden og Bø 

Observatører 

 

Navn Rolle 

Tina Tufte Holtsdalen Kontrollkomitéen  
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Konstituering 

Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent 

 

Saker til eventuelt: Godkjent 

Verdensdagen for psykisk helse 

Allmøte  

Valg av UFU representant og varaer 

Forslag fra møteledelsen: flytte eventuelt sakene opp i sakslista for mest naturlig 

gjennomføring av møte: Godkjent i dagsorden 

 

Dagsorden med utgangspunkt i sakslista  Godkjent dagsorden  

Bli kjent-runde  Bli kjent-runde 

Konstituering  Forventningsrunde 

V-24/22 – Årshjul  Konstituering 

Pause  V-24/22 – Årshjul 

O-17/22 – Orienteringsrunde  O-17/22 – Orienteringsrunde 

O-18/22 – Sosiale medier-profil  O-18/22 – Sosiale medier-profil 

Pause  Pause 

D-11/22 – Saker til semestermøte  E-01/22 – Verdensdagen for psykisk helse 

D-12/22 – Vedtekter  D-11/22 – Saker til semestermøte 

E-01/22 – Verdensdagen for psykisk helse  D-12/22 – Vedtekter 

E-02/22 – Allmøte  E-02/22 – Allmøte 

E-03/22 – Valg av representant til UFU  E-03/22 – Valg av representanter til UFU 

Møteevaluering  Møteevaluering 
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V-24/22 – Årshjul 

I forkant av voteringen viste organisatorisk nestleder årshjulet for høsten 2022 hun har laget, 

dette årshjulet blir lagt til grunn ved voteringen. Under orienteringsrunden av årshjulet ble 

det lagt spesielt vekt på seks (6) hendelser i løpet av året som campusstyrene må notere seg 

allerede nå: 1) 07.09.22 Opplæring CS del 1 (digitalt), 2) 14.09.22: Opplæring CS del 2 (fysisk), 

3) 08.09.22: SHoT-resultater, 5) 15.09.22: Oppmeldingsfrist for KTV, 5) 10.10.22: 

Verdensdagen for psykisk helse, og 6) 28.-30.10.22: Semestermøte 1. 

Etter dette fikk organisatorisk nestleder gjennom den faste møtestrukturen som er satt opp i 

årshjulet, den er satt opp slik: 1) Studentrådsmøter, 2) Komitemøter, 3) Campusstyremøter 

og 4) Ledergruppemøter.  Her ble det også lagt frem forslag om et digitalt ledergruppemøte 

hver 2. torsdagen i måneden etter behov, mens det ble foreslått at de faste fysiske 

ledergruppemøtene skulle bli satt til Drammen kl. 17:00 fast.  

Spørsmål fra Rauland: Uke 48 (november/desember) Forskjøvet  

Det er en ekstra uke i november så det er ikke forskjøvet, men møtestrukturen er kun lagt 

opp til fire onsdager i måneden.  

Det ble lagt frem forslag om å forskyve opp møteplanen ett hakk denne måneden slik at man 

både får tid til komite- og campusstyremøter. Forslaget ser slik ut: 30. november – 

Studentrådsmøte, 7. desember – komitemøte, 14.desemver – campusstyremøte. 

Spørsmål fra Ringerike: Hva gjør lederne under CS-opplæring?  

Campusledere skal være med på campusstyreopplæring del 1 digitalt, men det er ikke behov 

for ar campusleder skal være med på fysisk vervspesifikk opplæring i del 2. Nye 

campusledere eller de som ikke fikk vært med på ledersamlingen i august får enkelt 

opplæring med AU.  

Votering over digitalt ledergruppemøte hver 2. torsdag: Godkjent – 4 for, 2 blank 

Votering over fast ledergruppemøte i Drammen kl.17: Godkjent – 3 for, 1 imot, 2 blank 

Votering over fastsatt møtestruktur: Godkjent – 6 for, 0 imot 

Votering forskyving av møtestrukturen i november/desember: Godkjent – 6 for, 0 imot  

Votering over SDSNs årshjul høst 2022 som helhet: godkjent – 6 for, 0 imot 

Vedtatt 24.08.22 



Drammen 24.08.2022 

 

Side 4 av 8 
 

O-17/22 – Orienteringsrunde 

Arbeidsutvalget  

Studiestart: Vi har representert oss selv på så mange campus- som mulig 

Allmøte: Vært på stand på campus 

Promoteringsmateriale; Gjøre organisasjonen mer synlig; Kontinuitet;   

Pilotordning til HIU: Emnetillitsvalgte fremfor KTV  

Harald har vært i dialog angående studiekvalitetsuka (uke 37, 12.-16.09) våre viktigste dager 

er tirsdag 13.09, og 14.09 gå i klasserom på tirsdagen og stands på onsdagen.  

Opplæring av CS, rollen til SOS, arbeidsplan.  

 

Vestfold:  

HIU SR mangler, LMA har 4 kandidater har hatt CS-møter 

Notodden:  

Har kandidater til manglende verv 

Porsgrunn: 

Holdt tale, SR holdt også taler (?) Har stått på stand, Besøksvenn samarbeid med Rødekors 

Telemark. De har alle SR, mangler  

Kongsberg:  

Har HS SR, Leder og nestleder 

Rauland:  

Har ikke hatt CS møte, er fullt CS-møte   

Ringerike: 

Ikke noe CS-møte, sto på stand på åpen dag, er fult styre. Campusstyret har allerede fått 

henvendelser fra studenter ved campus ang. publisering av eksamensdatoer.  
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O-18/22 – Sosiale medier-profil 

På ledergruppesamlingen i Horten 11.-12.august ble det gjennomgått en type SoMe-strategi 

for det kommende året. Dette ble gjort fordi flertallet i organisasjonen ser på synlighet som 

et riktig og viktig fokus det kommende året. 

Orienteringssak 18/22 tok en gjennomgang på dette igjen fordi flere i ledergruppa ikke 

kunne delta på ledergruppe samlingen. 

Viktige poeng som ble tatt opp: 

- Navn, profibilder og annen tydelig synlig estetikk skal være likt på alle profiler 

uavhengig av campus. Dette er for å lage et helhetlig og sammensveiset inntrykk til 

mottakerne av organisasjonen som helhet. 

- Alt som blir delt på den sentrale brukeren @Studentdemokrati (Instagram) eller 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (Facebook), skal deles videre på lokale profiler. 

- Oppfordring til å være aktive så mye som mulig! Del fra hverandres profiler, dette 

danner en forståelse av en samlet organisasjon. 

- Tagg den sentrale (felles) profilen slik at AU også får delt hva som foregår på deres 

campus.  

 

E-01/22 – Verdensdagen for psykisk helse 

Politisk nestleder orienterer om markeringen av «verdensdagen for psykisk helse» - ifølge 

SDSNs velferds – og likestillings politiske plattform skal denne dagen markeres på alle 

campuser. I den anledning legger politisk nestleder frem tre forslag til hvordan dette kan 

gjennomføres. 1) Campusstyrene er selv helt ansvarlige, og får kun bistand dersom de 

eksplisitt spør om det, 2) Campusstyrene får en mal de kan bruke som utgangspunkt for 

markeringen sin av politisk nestleder, eller 3) Politisk nestleder lager ett fullverdig program 

som alle campusstyrene skal følge for å markere. 

Det blir tatt opp til votering hva campusstyrene så langt ønsker, uten at dette er bindene. 

Konklusjon: Ledergruppa ønsker en mal de kan ta utgangspunkt i for markeringen av 

politisk nestleder (6 for). 
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D-11/22 – Saker til semestermøte 

I følge SDSNs nåværende vedtekter er det noen ting man må ta opp på semestermøtet;  

1) handlingsplan og 2) Rammebudsjett. Samtidig har arbeidsutvalget sett på flere ting det kan 

sees hensiktsmessig å ta opp på semestermøtet: 1) Resolusjoner, a) behandling av innsendte 

og b) revidere nåværende. 2) Valg av Delegater til landsmøtet i Norsk studentorganisasjon, 3) 

Vedtekter, 4) Stillingsbeskrivelser i organisasjonen og 5) Valgreglement. Arbeidsutvalget 

ønsket ledergruppas synspunkt på dette.  

Spørsmål fra LG: Hva er forskjellen på en politiskplattform og en resolusjon? 

Forskjellen på en plattform og en resolusjon, plattform er en godt utarbeidet politikk, mens 

resolusjon er noe som må menes om her og nå. 

Grunnlaget for at arbeidsutvalget ser det hensiktsmessig å ta opp punkt 3-5 er at det fra januar 

skal innføres fakultetsstyrer ved USN, noe som vil ha medfølgende konsekvenser for hvordan 

organisasjonen er organisert. 

Samtidig løfter arbeidsutvalget forslag om følgende punkter som kan være nyttige å ta opp på 

semestermøtet: 1) Prinsipprogrammet, 2) Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform (VLPP), 

med forslag om å splitte plattformen i to (2) til a) Velferdspolitisk plattform (VP) og b) 

Læringsmiljøpolitisk plattform (LP). 

Spørsmålet til ledergruppa var om de hadde noen tanker om hvilke saker de så det 

hensiktsmessig at skal tas opp, og hva de tenker man burde ta på semestermøte 1 og hva som 

kan vente til semestermøte 2. Dette ble luftet allerede på Ledergruppemøte 1, da 

semestermøtet kommer fort og man ønsker å kunne forankre dette i organisasjonen før selve 

møtet.  

Da ledergruppa er nye i sine verv ble det oppfordret til å ta opp dette i fellesskap på neste 

campusstyremøte, slik at man tar det opp igjen ved neste ledergruppemøte. Arbeidsutvalget 

ønsket å lodde stemningen for ledergruppas tanker rundt om organisasjonen ønsker å 

revidere eksisterende politikk eller om man ønsker å utarbeide ny politikk på semestermøtet. 

Loddet avstemning revidere eksisterende politikk: godkjent – 6 for, 0 imot  
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D-12/22 – Vedtekter 

Arbeidsutvalget har begynt å se det som nødvendig å revidere vedtektene til organisasjonen 

i løpet av året. Med bakgrunn i dette orienterte studentleder orienterer om gjeldene 

vedtekter, hvor oppfordringen til ledergruppa var å ta en ekstra stilling til kapittel 3. 

Gjennomgang av vedtektene slik de står i dag ble gjort i fellesskap, da ledergruppa er nye i 

sin posisjon og ikke alle har fullstendig oversikt.  

Etter felles gjennomgang ble det oppfordret til ledergruppa å gjennomgå dette med sine 

respektive campusstyrer til neste ledergruppemøte. Dette for å kunne komme med innspill 

til hva de ser hensiktsmessig å endre på eller om de ser det hensiktsmessig å revidere 

vedtektene.  

 

E-02/22 – Allmøte  

Organisatorisk nestleder har ansvar for allmøtene som blir gjort rundt omkring på de ulike 

campuser. I den anledning benytter man ledergruppemøtet til å åpne for eventuelle 

spørsmål til allmøtene. 

Spørsmål/bekymring fra Vestfold: Det er hørt at enkelte studenter ikke ønsker å godkjenne 

allmøte, hva gjør vi da? 

Det var tidligere vedtektsfestet at dersom en person i salen ikke ønsket å godkjenne allmøte 

kunne man ikke gjennomføre dette. Vedtektene har blitt oppgradert siden den gang, og 

derfor er det ikke lenger slik. I dag må man ha en gyldig som at det ikke ble utlyst til tidsfrist 

e.l. for å kunne underkjenne et allmøte. 
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E-03/22 – Valg av representanter til UFU 

Forslag til vedtak: 

Victor Simonsen velges som hovedrepresentant for fakultetet HIU i utvalg for kvalitetssikring 

i utdanningen skoleåret 2022/2023. 

Ledergruppa gir Arbeidsutvalget myndighet til å supplere vararepresentanter til utvalget for 

kvalitetssikring i utdanningen 

 

Victor Simonsen stiller som hovedrepresentant til utvalg for utdanningskvalitet for fakultetet 

HIU. Kandidaten er per. dagsdato vararepresentant i utvalget for fakultetet HH. Som 

konsekvens ved innvalg, vil kandidaten trekke seg som vararepresentant for HH.  

 

Vedtak: 

Victor Simonsen valgt som hovedrepresentant for fakultetet HIU i utvalg for kvalitetssikring i 

utdanningen skoleåret 2022/2023. 

Arbeidsutvalget får myndighet til å supplere vararepresentanter til utvalget for 

kvalitetssikring i utdanningen. 

 

Vedtatt 24.08.2022 

 


