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Saken: 

Semestermøte er Studentdemokratiet i Sørøst-Norge sitt politiske møte og avholdes hvert 

semester, innkalling med saksdokumenter skal sendes ut senest 14 dager før møtet finner 

sted. 

Innkalling og saksdokumenter ble sendt ut 3. mars 2023. 

Semestermøte skal velge møteledelse som er ansvarlig for å lede møtet. I forretningsorden 

for semestermøtet er bestemmelsene for møteledelsen regulert.  

I henhold til vedtektene skal det føres protokoll fra semestermøtet. I protokollen skal det 

fremkomme eventuelle vedtak som er fattet, hva som er blitt diskutert og personvalg som 

er gjennomført.  

Protokollføreren er den som fører protokollen og protokollunderskriverne er de som 

signerer dokumentet før det sendes ut. Jamfør vedtektene skal det være tre 

protokollunderskriverne hvorav sammensetningen skal være to stemmeberettigede fra 

semestermøtet og én person fra kontrollkomitéen.  

Ettersom organisasjonen ikke har en kontrollkomité er man nødt til å velge en sette-komité 

som har rollen som kontrollkomité under semestermøtet. 

Tillitspersonene i semestermøtet er delegater som påtar seg tillitsverv i semestermøtet. Til 

tillitspersonene gir man beskjeder om ugreie hendelser eller ved bekymring for andre 

delegater. 

Ved å gi gjester og observatører tale- og forslagsrett må dette stemmes inn. Dersom det gis 

tale- og forslagsrett, vil vedkommende kunne tale og fremme forslag under semestermøtet. 

Dersom det kun gis talerett vil vedkommende kunne tale under semestermøtet, men ikke 

fremme forslag. I henhold til vedtektene er det kun medlemmer av campusstyrene som har 

stemmerett. 

  



 

   

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 Ashman velges til protokollfører 

6. Nils Herman Lien Håre og Bendik Mansika velges til sette-komité 

7. Håvard Moa velges til protokollunderskriver 

Mia Elise Raaen velges til protokollunderskriver 

Nils Herman Lien Håre fra sette-komitéen velges til protokollunderskriver 

8. Jenny Flobak velges til tellekorps 

Jill Eirin Undem velges til tellekorps 

Bendik Mansika fra sette-komitéen velges til tellekorps 

9. Mia Elise Raaen velges til semestermøtets tillitsperson 

Embla Irenesdatter Wickstrøm Olsen velges til semestermøtets tillitsperson 

Håvard Moa velges til semestermøtets tillitsperson 

10. Følgende gjester gis tale- og forslagsrett: 

Emma Saunderson 

Reidar Skoglund-Jørgensen 

11. Følgende gjester gis talerett: 

Bjørn Olav Østeby 

12. Daniel Alexander Gjelseth velges som medlem av redaksjonskomité 

Håvard Moa velges som medlem av redaksjonskomité 

Jørn Erik Minh Le velges som medlem av redaksjonskomité 

Kristoffer Høiseth Nystad velges til redaksjonskomité 

Linn Margrete Ellingsen velges som medlem av redaksjonskomité  


