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Protokoll LG 4 (digitalt) 
 

Oppmøte: 
 

Ledergruppa 

Campus  Til 
stede 

Ikke til 
stede 

Navn CL Navn evt. stedfortreder 

Bø X  Kristoffer Høiseth Nystad  

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  Protokollfører 

Mia Elise Raaen X  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 

Navn Til 
stede 

Ikke til 
stede 

Rolle 

Victor Grunde Simonsen X  Observatør som fungerende kontrollkomité 

Andre Fritzøe X  Observatør som fungerende kontrollkomité 
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I-07/22  Konstituering 

Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Harald Bolstad Evensen 

Saksnummer: I-07/22     Tidsramme: 5 minutter 

 

Forslag til dagsorden: 
Tid Saks-nr. Sak 

18.00 – 18.05  I-07/22  

18.05 – 19.05 V-29/22 Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform 
19.05 – 19.35 V-30/22 Prinsipprogram 

19.35 – 19.55 V-31/22 Stillingsbeskrivelser 

19.55 – 20.15 V-32/22 Revidering av resolusjoner 

20.15 – 20.45 V-33/22 Handlingsplan 
20.45 – 21.00 V-34/22 Rammebudsjett 

 
 

Forslag til vedtak: 
 Ledergruppa godkjenner møteinnkalling og saksliste til ledergruppemøtet 13.oktober 
 Ledergruppa godkjenner dagsorden for ledergruppemøtet 13.oktober 
 
 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste: Godkjent  

Forslag til dagsorden: Godkjent  
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V-29/22  Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform 

Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Harald Bolstad Evensen 

Saksnummer: V-29/22     Tidsramme: 60 minutter 

 

Saken: 
Ved sist ledergruppemøte (LG 3, 28. sep.) vedtok man at velferds-og læringsmiljøpolitisk 

plattform skal tas opp på semestermøte 1 28.-30. oktober 2022. Ledergruppa skal dermed 

blant annet fremme endringsforslag til velferds-og læringsmiljøpolitisk plattform i 

semestermøtet. 

 

Forslag til vedtak 1: 
Ledergruppa vedtar å innstille til semestermøtet at Velferds- og læringsmiljøpolitisk 

plattform splittes i to. 

 

Forslag til vedtak 2: 
Ledergruppa innstiller på ny læringsmiljøpolitisk plattform med de endringer som 

forekommer i møtet. 

 

Forslag til vedtak 3: 
Ledergruppa innstiller på ny velferdspolitisk plattform med de endringer som 

forekommer i møtet. 

 
 
 

Vedtak 1: 
Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform innstilles til semestermøtet som splittet i to: 
Vedtatt (7 for, 0 imot, 0 avholdende) 
 
 
 

Videre saksgang i møtet: 

Fordi vedtak 1 ble vedtatt, behandler ledergruppa forslag til to nye plattformer. Møteleder 

åpnet for behandling av læringsmiljøpolitisk plattform først og deretter velferdspolitisk 

plattform. 
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Behandling av ny læringsmiljøpolitisk plattform i møtet: 

 

 

 

Endringsforslag 1 

Forslagsstiller: Aurora 
Bonacucina, campus Vestfold 

Forslagstype: 
Redaksjonelt 

Kapittel:  
-  

Linjenummer:  
39, 65, 89, 111, 135,152, 177, 197, 
224, 240 

Opprinnelig tekst: 
-  

Ny tekst: 
Heve ut teksten "Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at" - gjennomgående i dokument 

Begrunnelse: 
Kan oppleves som mer oversiktlig 

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

Endringsforslag 2 
Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, 
campus Vestfold 

Forslagstype: 
Tillegg 

Kapittel:  
2.2 

Linjenummer: 121 

Opprinnelig tekst: 
Kollokviegrupper satt sammen av emneansvarlig 
 
Ny tekst: 
Kollokviegrupper satt sammen ved hjelp av emneansvarlig 

Begrunnelse: 
Det å samarbeide om å finne en kollokviegruppe vil være bedre enn å bli tvunget til å arbeide med 
noen du kanskje ikke kommer overens med. Ved å la emneansvarlig sette sammen kollokviegrupper før 
å ha blitt ordentlig kjent med studentene vil nok ikke være en praktisk god løsning. 

Votering: 
Vedtatt (5 for, 1 imot, 1 avholdende) 

Endringsforslag 3 

Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, 
campus Vestfold 

Forslagstype: 
Redaksjonelt 

Kapittel:  
2.3 

Linjenummer: 140 

Opprinnelig tekst: 
Alle eneansvarlige, programledere, studieveiledere og praksisveiledere skal få 

Ny tekst: 
Alle emneansvarlige, programledere, studieveiledere og praksisveiledere skal få 

Begrunnelse:  
Skrivefeil 
Votering: 
Vedtatt (7 for, 0 imot, 0 avholdende) 

Endringsforslag 4 

Forslagsstiller: Håvard Moa, campus 
Notodden 

Forslagstype: 
Tillegg 

Kapittel:  
3.1 

Linjenummer: 188 
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Vedtak 2: 

Ny læringsmiljøpolitisk plattform innstilles til semestermøtet med de endringer som 

forekommer i møtet: Vedtatt (7 for, 0 imot, 0 avholdende) 

Opprinnelig tekst: 
-  

Ny tekst: 
- Alle emneansvarlige er pliktig til å sette opp oppdaterte emneplaner inn i kalenderen på Canvas 

for å standardisere bruken av Canvas.  
-  Alt av lærestoff som er utilgjengelig/låst skal være tilgjengelige fra det legges ut. 

Begrunnelse: 
Det et problem at emneansvarlige ikke gjør dette 

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

Endringsforslag 5 

Forslagsstiller: Håvard Moa, campus 
Notodden 

Forslagstype: 
Tillegg 

Kapittel:  
3.1 

Linjenummer: 188 

Opprinnelig tekst: 
-  

Ny tekst: 
- Alle emneansvarlige er pliktige til å oppdatere emneplaner inn i TimeEdit for å standardisere 

bruken av canvas 
- Alt av læringsstoff som er utilgjengelig/låst skal være tilgjengelig fra det legges ut 

Begrunnelse: 
Det et problem at emneansvarlige ikke gjør dette 
Votering: 
Vedtatt (6 for, 0 imot, 1 avholdende) 

Endringsforslag 6 

Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, 
campus Vestfold 

Forslagstype: 
Endring 

Kapittel:  
1.1 

Linjenummer: 53-43 

Opprinnelig tekst: 
- Alle bygg og lokaler studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge disponerer skal være utstyrt 

med tilstrekkelig antall stikkontakter for normalt bruk av arealet. 

Ny tekst: 
- Alle bygg og lokaler studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge disponerer skal være utstyrt 

med tilstrekkelig antall stikkontakter for normalt egnet bruk av arealet 

Begrunnelse: 
Det et problem at emneansvarlige ikke gjør dette 

Votering: 
Vedtatt (7 for, 0 imot, 0 avholdende) 
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Behandling av ny velferdspolitisk plattform i møtet: 

 

 

Endringsforslag 1 (VPP) 

Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, 

campus Vestfold 

Forslagstype: 

Endring 

Kapittel:  

-  

Linjenummer: 51 

Opprinnelig tekst: 

En bra studietid er mer enn det akademiske, og alle fortjener å ha et bra studieliv. 

Ny tekst: 

For at studentene skal kunne oppleve det gode studielivet de fortjener er det flere faktorer som spiller 

inn. Studielivet omhandler mer enn kun det akademiske, det innebærer også studentenes sosiale og 

psykososiale liv. 

Begrunnelse: 

Utbredelse av setning, oppleves som mer sentimental(?) og konkretiserer hva som skal fokuseres på 

videre. 

Votering: 

Fall – konsekvens av vedtatt helhetlig endringsforslag 

Helhetlig endringsforslag 

Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, 

campus Vestfold 

Forslagstype: 

Endring 

Kapittel:  

-  

Linjenummer:  

-  

Opprinnelig tekst: 

Velferdspolitisk plattform (VPP) 

Ny tekst: 

Studentvelferdspolitisk plattform (SVPP) 

Begrunnelse: 

For å legge frem et mer helhetlig, utfyllende dokument med bedre leseflyt til behandling i 

semestermøtet, og samtidig gjøre dokumentet mer gjenkjennbart i forhold til andre dokumenter i 

organisasjonen. Hovedsakelig redaksjonelt, men lagt til noen tilleggspunkter og meningsbærende 

endringer. 

Votering: 

Vedtatt (6 for, 1 imot, 0 avholdende) 

/Users/miaraaen/Downloads/Velferdspolitisk%20plattform%20(VPP).pdf
/Users/miaraaen/Desktop/Studentvelferdspolitisk%20plattform.pdf


Side 7 av 17 
 

Videre saksgang i møtet: 
Ettersom det helhetlige endringsforslaget ble vedtatt kaster møtet forslaget Velferdspolitisk 

plattform, og møteleder åpner for behandling av Studentvelferdspolitisk plattform. Det blir 

åpnet for diskusjon, innsending av endringsforslag og votering over Studentvelferdspolitisk 

plattform (SVPP). 

 

Behandling av ny studentvelferdspolitisk plattform i møtet: 

 

 

 

Endringsforslag 1 
Forslagsstiller: Håvard Moa, campus 
Notodden 

Forslagstype: 
Stryk 

Kapittel:  
2.1 

Linjenummer:  
74 

Opprinnelig tekst: 
- Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge ha utbygging av studentboliger som sin hovedprioritet 

Ny tekst: 
- Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge ha utbygging av studentboliger som sin hovedprioritet 

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

Endringsforslag 2  
Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, 
Campus Vestfold 

Forslagstype: 
Endring 

Kapittel:  
1.1 

Linjenummer:  
30 

Opprinnelig tekst: 
- Helserefusjoner skal styrkes ved å: Fjerne dagens egenandelkrav, øke refusjonsprosenten til 75%, 

øke maksimal årlig utbetaling til 10.000 kr (NOK) 
Ny tekst: 
Helserefusjoner skal styrkes ved å:  

- Fjerne dagens egenandelkrav 
- øke refusjonsprosenten til 75% 
- øke maksimal årlig utbetaling til 10.000 kr (NOK) 

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

Endringsforslag 3 

Forslagsstiller: Linn Margrete 
Ellingsen, Campus Drammen 

Forslagstype: 
Redaksjonelt 

Kapittel:  
2.1 

Linjenummer:  
74 

Opprinnelig tekst: 
- Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge ha utbygging av studentboliger som sin hovedprioritet 

Ny tekst: 
- Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal ha utbygging av studentboliger som sin 

hovedprioritet 

Votering: 
Vedtatt (5 for, 1 imot, 1 avholdende) 



Side 8 av 17 
 

 

 

 

Endringsforslag 4 

Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, 
Campus Vestfold 

Forslagstype: 
Redaksjonelt 

Kapittel:  
3.3 

Linjenummer:  
179, 181, 183 

Opprinnelig tekst: 
-  

Ny tekst: 
Endre fra punkter til bindestrek (gjennomgående i dokument) 

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

Endringsforslag 5 
Forslagsstiller: Kristoffer Nystad, 
Campus Bø 

Forslagstype: 
Endring 

Kapittel:  
2.1 

Linjenummer:  
76 

Opprinnelig tekst: 
- Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal prioritere rehabilitering av eksisterende studentboliger 

ovenfor å bygge nye. 
Ny tekst: 

- Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal i tillegg prioritere rehabilitering av eksisterende 
studentboliger ovenfor å bygge nye. 

Votering: 
Fall (1 for, 2 imot, 4 avholdende) 

Endringsforslag 6 
Forslagsstiller: Johannes Edvardsen, 
Campus Ringerike 

Forslagstype: 
Endring 

Kapittel:  
2.1 

Linjenummer:  
74-77 

Opprinnelig tekst: 
- Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge ha utbygging av studentboliger som sin hovedprioritet  
-  Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal prioritere rehabilitering av eksisterende studentboliger 

ovenfor å bygge nye. 
Ny tekst: 

- Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal ha utbygging av nye studentboliger som sin en 
hovedprioritet 

- Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal prioritere Rehabilitering av eksisterende studentboliger 
skal prioriteres fremfor å rive og bygge nytt. 

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

Endringsforslag 7 
Forslagsstiller: Håvard Moa, Campus 
Notodden 

Forslagstype: 
Endring 

Kapittel:  
2.1 

Linjenummer:  
74-75 

Opprinnelig tekst: 
- Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge ha utbygging av studentboliger som sin hovedprioritet  

Ny tekst: 
- Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal prioritere rehabilitere eksisterende studentboliger samt 

at alle relevante aktører skal samarbeide for å øke dekningsgraden av studentboliger tilknyttet 
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge 
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Vedtak 3: 

Ny studentvelferdspolitisk plattform innstilles til semestermøtet med de endringer som 

forekommer i møtet: Vedtatt (7 for, 0 imot, 0 avholdende) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votering: 
Fall (1 for, 5 imot, 1 avholdende) 

Endringsforslag 8 

Forslagsstiller: Jørn Erik Minh Le, 
Campus Kongsberg 

Forslagstype: 
Endring 

Kapittel:  
2.1 

Linjenummer:  
74-77 

Opprinnelig tekst: 
- Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge har utbygging av studentboliger som sin hovedprioritet  
-  Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal prioritere rehabilitering av eksisterende studentboliger 

ovenfor å bygge nye. 
Ny tekst: 

- Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge har i hovedprioritet å bygge studentboliger og skal prioritere 
rehabilitering av eksisterende studentboliger ovenfor å bygge nye. 

Votering: 
Fall (2 for, 0 imot, 5 avholdende) 
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V-30/22  Prinsipprogram 

Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Harald Bolstad Evensen 

Saksnummer: V-29/22     Tidsramme: 60 minutter 

 

Saken:  
Ved ledergruppemøte 3, 28.09.2022, vedtok ledergruppa at organisasjonens prinsipprogram 

skal behandles av semestermøte 1 den 28.10-20.10.2022. Med bakgrunn Legger AU frem et 

forslag til nytt prinsipprogram. 

 

Forslag til vedtak: 

 Ledergruppa innstiller på nytt prinsipprogram med endringer som forekommer i møtet 

 

Behandling av prinsipprogram i møtet: 

 

 

Endringsforslag 1 
Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, 
campus Vestfold 

Forslagstype: 
Redaksjonelt 

Kapittel:  
-  

Linjenummer:  
-  

Opprinnelig tekst: 
-  

 

Ny tekst: 
Endre oppsett i likhet som LPP. Legge til forside, sidenummer, underkapitler, innholdsfortegnelse mm. 

Begrunnelse: 
Helhetlig likhet mellom dokumentene våre. Enklere å navigere seg rundt, og henvise til ved diskusjoner. 

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

Endringsforslag 2 

Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, 
campus Vestfold   

Forslagstype: 
Endring 

Kapittel:  
2 

Linjenummer: 26 

Opprinnelig tekst: 
- Det skal være mulig å kjøpe både enkelt- og periodebilletter til en rabattert pris for studenter, uavhengig 

av alder 
Ny tekst: 

- Det skal være mulig å kjøpe både enkelt- og periodebilletter på kollektiv transport til en rabattert pris for 
alle studenter, uavhengig av alder. 

Begrunnelse: 
Konkretisering av mening. 

Votering: 
Vedtatt (7 for, 0 imot, 0 avholdende) 
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Det kommer frem under ledergruppemøtet 13.oktober 2022 at prinsipprogrammet ifølge 

vedtektene §8-1 (5) er et styringsdokument og dermed er fristen for behandling til 

semestermøtet utgått. 

 

Videre i møtet kommer man frem til at man kan utarbeide et nytt dokument som ivaretar 

interessen av prinsipprogrammet, valget ledergruppa å innstille på dette er en konsekvens at 

man i semestermøtet må stryke dagens prinsipprogram i sin helhet. 

 

Vedtak:  

Ledergruppa innstiller på prinsipprogram til semestermøte: underkjent da dette ifølge 

vedtektene §8-1 (5) er et styringsdokument 

 

 

Ledergruppa innstiller på et nytt dokument «Prinsipprogram 2022 – 2026» som ivaretar 

interessene i prinsipprogrammet med endringene gjort i møtet: Vedtatt (7 for, 0 imot, 0 

avholdende) 

 

Endringsforslag 3  
Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, campus 
Vestfold   

Forslagstype: 
Endring 

Kapittel:  
4  

Linjenummer: 52 

Opprinnelig tekst: 
- SDSN og USN skal jobbe aktivt mot all form for diskriminering 

Ny tekst: 
- SDSN og USN skal ha absolutt nulltoleranse for diskriminering. 

Begrunnelse: 
Arbeidsmiljøloven regulerer forbud mot diskriminering, derfor burde USN og SDSN det også. 
(Arbeidsmiljøloven, § 13-1, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62) 

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

Endringsforslag 4 

Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, campus 
Vestfold   

Forslagstype: 
Redaksjonelt 

Kapittel:  
-  

Linjenummer: 
-  

Opprinnelig tekst: 
-  

Ny tekst: 
Alle forkortelser gjennom dokumentet skrives ut i sin helhet gjennom hele dokumentet 

Votering: 
Vedtatt (6 for, 0 imot, 4 avholdende) 
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V-31/22  Stillingsbeskrivelser 

Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Harald Bolstad Evensen 

Saksnummer: V-29/22     Tidsramme: 60 minutter 

 
 
Saken ble ikke behandlet i ledergruppemøte 4, da det ble informert av KK om at dette er et 

styringsdokument. Det er derfor for sent å behandle og gjøre endringer på dette dokumentet 

i henhold til organisasjonens vedtekter §8-1 (5): 

 

«Endringsforslag på styringsdokumenter må være innsendt senest 20 dager før 

behandlende møte og sendes ut senest 14 dager før møtet» 

 

Denne saken behandles derfor hverken av ledergruppa 13.10.2022 eller av semestermøtet 

29.10.2022. 
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V-32/22  Revidering av resolusjoner 

Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Harald Bolstad Evensen 

Saksnummer: V-29/22     Tidsramme: 60 minutter 

 

Saken: 

Ved ledergruppemøte 3, 28.09.2022, vedtok ledergruppa at organisasjonens prinsipprogram 

og læringsmiljø- og velferdspolitisk plattform skal behandles av semestermøte 1 den 28.10-

20.10.2022. Med bakgrunn i dette sees det hensiktsmessig å innlemme mesteparten av 

organisasjonens resolusjoner i politikken, og stryke de som sees utdaterte. 

 

Forslag til vedtak: 

Ledergruppa velger å innstille på å stryke listede resolusjoner: 

- Etiske retningslinjer for studenter ved USN 

- Innflytningsinsentiver 

- Kollektivtilbud 

- Kvalitet i digitale kompendier 

- Kvalitetssikting i praksis 

- Obligatorisk undervisning 

- Prøveprosjekt for læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Sørøst-Norge 

- Resolusjon om Canvas 

- Resolusjon om e-undervisning og e-lagring 

- Resolusjon om modernisert eksamensform 

- Resolusjon om terapihunder 

- Studiestartuka ved Universitetet i Sørøst-Norge 

- Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse  

- Utdanning er ikke en vare, men en rettighet 

 

Vedtak: 
Ledergruppa innstiller på å stryke listede resolusjoner: Vedtatt (7 for, 0 imot, 0 avholdende) 
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V-33/22  Handlingsplan 2022/2023 

Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Harald Bolstad Evensen 

Saksnummer: V-29/22     Tidsramme: 60 minutter 

 

Saken: 

Hvert år utarbeider Studentdemokratiet i Sørøst-Norge en ny handlingsplan. Dette er et dokument som skal 

sette de overordnede målene for organisasjonen gjennom året. Samtidig er det et tillegg til 

prinsipprogrammet hvor prioriteringer av organisasjonens poltikk over lengre tid blir definert, mens man i 

handlingsplanen prioriterer hvilken politikk man skal arbeide med gjeldene år. 

 

Forslag til vedtak: 

 Ledergruppa innstiller på ny handlingsplan 2022/2023 til behandling i semestermøte 1 med 

endringer som framkommer i møtet 

 

Behandling av handlingsplan 2022/2023 i møtet: 

 

 

Endringsforslag 1 
Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, 
campus Vestfold 

Forslagstype: 
Stryk 

Kapittel:  
-  

Linjenummer: 13 

Opprinnelig tekst: 
- Få gjennomslag for politikken 

Ny tekst: 
- Få gjennomslag for politikken 

Begrunnelse: 
Jeg skjønner ønsket om å bli hørt og få til ting. Men dette punktet ser jeg på som unødvendig. 

Votering:  
Fall (2 for, 1 imot, 4 avholdende)  

Endringsforslag 2 

Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, 
campus Vestfold 

Forslagstype: 
Tillegg 

Kapittel:  
-  

Linjenummer:  
14 

Opprinnelig tekst: 
-  

Ny tekst: 
- Arbeide for å styrke de lokale studentdemokratiene og synliggjøre campusstyrenes arbeid 

Begrunnelse: 
Det er svært få studenter ved USN som vet hva SDSN er. For å få økt engasjementet, må vi først nå ut til alle 
studenter og vist frem hvem vi er og hva vi gjør. 
Votering:  
Vedtatt (6 for, 0 imot, 1 avholdende) 

Endringsforslag 3 
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Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, 
campus Vestfold 

Forslagstype: 
Tillegg 

Kapittel:  
-  

Linjenummer: 
14  

Opprinnelig tekst: 
-  

Ny tekst: 
- Arrangere infomøte om studentdemokratiet i nominasjonsperioden før valget 

Begrunnelse: 
Invitere studenter inn til informasjonsmøte der det blir forklart hva SDSN er og hva de ulike vervene gjør. Legge til 
detaljer som ikke kommer frem i stillingsbeskrivelsen, men som kan være med å øke nysgjerrigheten. 

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

Endringsforslag 4 

Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, 
campus Vestfold 

Forslagstype: 
Tillegg 

Kapittel:  
-  

Linjenummer:  
14 

Opprinnelig tekst: 
-  

 

Ny tekst: 
- Spille inn informasjonsvideo om SDSN som skal vises for alle nye studenter. 

 
Begrunnelse: 
Dette kan være en hjelp for emneansvarlig når det skal velges tillitsvalgte, og en hjelp for studentdemokratiet 
dersom det skal arrangeres allmøter for å fylle verv. Hensikten er å vise at det finnes andre engasjerte mennesker 
rundt på campus, selv om mesteparten av de som sitter rundt deg akkurat nå kanskje ikke virker så engasjert. 
Votering: 
Vedtatt (5 for, 0 imot, 2 avholdende) 

Endringsforslag 5 
Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, 
campus Vestfold 

Forslagstype: 
Redaksjonelt 

Kapittel:  
-  

Linjenummer:  
-  

Opprinnelig tekst: 
 

Ny tekst: 
Skrive fullstendige navn fremfor forkortelser. Gjennomgående i hele dokumentet. 

Begrunnelse: 
Gjennomgående med fullstendige navn i dokument, enklere språk 
Votering: 
Vedtatt (7 for, 0 imot, 0 avholdende) 

Endringsforslag 6 

Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, 

campus Vestfold 

Forslagstype: 

Tillegg 

Kapittel:  

-  

Linjenummer:  

14 

Opprinnelig tekst: 

- UH-sektoren 
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Vedtak: 

Ledergruppa innstiller påny handlingsplan med endringer kommet i møtet: Vedtatt (7 for, 0 
imot, 0 avholdende) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny tekst: 

- Universitets- og høgskolesektoren  

Begrunnelse: 

Gjennomgående med fullstendige navn i dokument, enklere språk 

Votering: 

Vedtatt (7 for, 0 imot, 0 avholdende) 
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 V-34/22  Rammebudsjett 2023 

Møtedato: 8. september 2022    Saksansvarlig: Harald Bolstad Evensen 

Saksnummer: V-29/22     Tidsramme: 60 minutter 

 

Saken: 

Hvert år må Studentdemokratiet i Sørøst-Norges semestermøte vedta et rammebudsjett for 

det kommende året. Arbeidsutvalget legger frem et forslag til ledergruppa for behandling før 

innstilling til semestermøtet. 

 

Forslag til vedtak: 

 Ledergruppa innstiller på rammebudsjett 2023 til semestermøtet med endringer som 

framkommer i møtet. 

 

Behandling av rammebudsjett i møtet: 

 

 

Vedtak: 

Ledergruppa innstiller på rammebudsjett 2023 med endringer forekommet i møtet: Vedtatt 
(7 for, 0 imot, 0 avholdende) 

Endringsforslag 1 

Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, campus Vestfold Forslagstype: 
Tillegg 

Kapittel:  
-  

Linjenummer: 
2  

Opprinnelig tekst: 
Herunder opplæring, semestermøtet og andre arrangementer i regi av SDSN 

Ny tekst: 
Herunder opplæring, semestermøtet og andre arrangementer i regi av SDSN som omhandler alle campus 
 

Begrunnelse: 
Konkretisere at dette ikke gjelder arrangementer i regi av enkelte campusstyrer 

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

Endringsforslag 2 
Forslagsstiller: Aurora Bonacucina, campus 
Vestfold   

Forslagstype: 
Redaksjonelt 

Kapittel:  
-  

Linjenummer: 
-  

Opprinnelig tekst: 
-  

Ny tekst: 
Alle forkortelser gjennom dokumentet skrives ut i sin helhet gjennom hele dokumentet 

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