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Innkalling til møte i Studentparlamentet  

  

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet 

Tid: Onsdag 21.november 2018, klokken 16.15 

Sted: Uglandstua, Grimstad 

 

Det blir servering på møtet.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Irene Bredal 

Organisasjonskonsulent, STA 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: IB Dato: 14.11.18  



 

 

Saksliste SP-møte 

 

Møtedato:      21.november 

Sted:             Uglandstua, Grimstad   

 

SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD  

SP-sak 00a/18 Valg av ordstyrere Benedicte Nordlie  Muntlig på møte  

SP-sak 00b/18 Opprop Irene Bredal Muntlig på møte   

SP-sak 00c/18 Godkjenning av innkalling, saksliste 

og dagsorden 

Ordstyrere Vedlagt  

SP-sak 00d/18 Godkjenning av protokoll fra SP-

møtet 31.10.18 

Ordstyrere Vedlagt  

SP-sak 68/18 Siden sist Benedicte Nordlie Vedlagt/muntlig 

på møtet   

Vedtakssaker 

SP-sak 69/18 Søknad om medlemskap i STA – 

FISK linjeforening 

Benedicte Nordlie Vedlagt     

SP-sak 70/18 Mandat – NSOs landsmøtedelegasjon 

2019 

Andreas Gravdahl  Vedlagt    

SP-sak 71/18  Resolusjon – Avkolonialisering av 

høyere utdanning 

Pernille K. Rist- 

Christensen  

Vedlagt     

SP-sak 72/18 Forlengelse av virkeperiode – STAs 

Valgkomité  

Benedicte Nordlie Vedlagt    

SP-sak 73/18 Valg – NSOs landsmøtedelegasjon 

2019 

Valgkomiteen Muntlig på møte    

Diskusjonssaker 

SP-sak 74/18  UGA- 2019  Andreas Gravdahl   Vedlagt    

Orienteringssaker 

SP-sak 75/18 Eventuelt  Muntlig på møte  

 
Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til møtekritikk.  
 



 

 

 
 
Dagsorden for SP-møte 21.11.2018: 
 
 
STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet: 
 
 
Sak                                                 Tittel                                               Anslått tidspunkt 
SP-sak 00a/18                               Valg av ordstyrere                           16.15-16.20 
SP-sak 00b/18 
SP-sak 00c/18                   

Opprop 
Godkjenning av innkalling, 
saksliste og dagsorden                                                            

16.20-16.25 
16.25-16.30 

SP-sak 00d/18                     Godkjenning av protokoll fra 
SP-møtet 31.10.18       

16.30-16.35 

SP-sak 68/18                      Siden sist 16.35-16.45 
SP-sak 69/18  
 
SP-sak 70/18 
 
Pause 
SP-sak 71/18 
 
SP-sak 72/18 
 
SP-sak 73/18 
 
Pause 
SP-sak 74/18 
SP-sak 75/18 
 

Medlemssøknad fra 
linjeforeningen FISK 
Mandat – NSOs 
landsmøtelegasjon 2019 
 
Resolusjon – Avkolonialisering 
av høyere utdanning 
Forlengelse av virkeperiode – 
STAs Valgkomité 
Valg – NSOs 
landsmøtedelegasjon 2019 
 
UGA 2019 
Eventuelt 

16.45-17.00 
 
17.00-17.35 
 
17.35-17.50 
17.50-18.35 
 
18.35-19.00 
 
19.00-19.45 
 
19.45- 20.00 
20.00-20.40 
20.40-20.55 
 

   
SP-møtet er berammet til å vare til klokken 20.55. Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til 
møtekritikk.  
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SP-sak   Protokoll 

Møtedato  31.10.18 

Saksbehandler  Irene Bredal  

Arkivreferanse  010   

 

PROTOKOLL 
fra  Møte i Studentparlamentet  

Møtedato: Onsdag 31.oktober 2018, klokken 16.15 

 

Studentparlamentet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STA-styret: 

 

 

 

 

 

 

Andre: 

 

 

 

 

Ordstyrere: 

 

Protokollfører: 

 

Forfall: 

 

 

 

Nin Ingelin Festvåg 

Ingrid Dihle Larsen 

Victoria Østerberg  

Thorstein Johannessen  

Thomas Johnsen  

Mathilde Tomine Eriksdatter Giske  

Victor Andrè Larsson  

Benjamin Andreas Vraspillai 

Roar F. Skotte  

Carl Fredrik Engedal 

Silje Hansen Overvåg (fra 16.40) 

Egil Tveit  

Ragnar Glendrange 

Magnus Mathisen  

 

 

Benedicte Nordlie  

Pernille K. Rist- Christensen  

Andreas Gravdahl  

Emilie Hesselberg  

Olea Magdalene Norset  

 

 

Clio Linjeforening 

Agder Grønne Studenter  

Christine Alveberg, UiA-styret 

Robin A.R. Moudnib, UiA-styret 

 

Kai Steffen Østensen  

 

Irene Bredal 

 

Per Thomas Byrkjedal  

Ann-Charlott B. Vik  

Julie Eide  

Rebekka Ødegard Blom  

Anders R. Olsen  

Joakim Rødland 

Terese Birkeland  

Henny Kristine S. Gaarder  

Kristina Ågedal 

Evine Amalie Skogland 
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SAKSLISTE 
 

SP-sak 00a/18 Valg av ordstyrere  

   

Forslag til vedtak på ordstyrere: 

 

Styret hadde innstilt på Astrid Birgitte Eggen og Kai Steffen Østensen, 

men Eggen var dessverre blitt syk. Det var ok for SP at Kai Steffen var 

ordstyrer alene.  

   

  Godkjent  

                                

                                                   

SP-sak 00b/18 Opprop 

    

  Det var 13 stykk tilstede og Studentparlamentet var vedtaksdyktig. Fra  

            16.40 var det 14 stykk tilstede.  

 

 

SP-sak 00c/18 Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden 

 

Innkalling  

Godkjent  

 

                                   Sakslisten 

                                   Det ble meldt inn fem saker til eventuelt. Disse omhandlet det følgende: 

• Fravær i SP  

• UiAs økonomi 

• Stipendkutt, ble meldt inn av to stykk 

• Informasjon om allmøte vedrørende supplering av SP 

 

                                   Det ble etterspurt hvorfor resolusjonen vedrørende Student at Risk- 

                                   ordningen fra det avlyste SP-møtet 26.09 ikke var med på sakslisten. 

                                   Pernille informerte om at det var et ønske å ha saken opp før  

                                   Statsbudsjettet, slik at en kunne spille inn saken til dette. Da møtet  

                                   ble avlyst så styret ikke noe poeng med å ta saken opp igjen.  

 

                                   Godkjent med syv kommentarer   

                      

Dagsorden  

Ordstyrerbenken spurte SP om det var ok å legge til litt tid, grunnet 

eventueltsakene. Dette var ok for SP.  

 

Godkjent  

 

SP-sak 00d/18 Godkjenning av protokoll fra SP-møte 29.08.18 

    

                                    Godkjent  

 



  

 

3 

SP-sak 61/18   Siden sist  

    

                                    Benedicte gikk gjennom noen av sakene muntlig. Robin informerte 

                                    om siden sist fra UiA-styret.   

 

Vedtakssaker 

 

SP-sak 62/18   Søknad om medlemsskap i STA, Clio 
 

                                   Forslag til vedtak      

  

                                  Clio blir medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 31.oktober 2018, 

                                  med de rettigheter og plikter det medfører.   

 

                                  Enstemmig vedtatt  

 

 

SP-sak 63/18   Resolusjon – legg til rette for studentmobilitet 
 

Forslag nr. 1 SP-Sak 63/18  Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  Victor A. Larsson                      

Forslag 

Endre tredje og fjerde setning i første avsnitt: 

Gjennom utveksling og internasjonalt samarbeid øker vi både kvaliteten, kompetansen og 

relevansen i norsk utdanning, ved kompetanseutveksling, språkkunnskaper og erfaring av 

andre kulturer og perspektiver.    

Vedtak Vedtatt mot tre stemmer    
 

 

Forslag nr. 2 SP-Sak 63/18  Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  Victor A. Larsson                      

Forslag 

Bytte ut første setning i tredje avsnitt: 

En av utfordringene ved økt utveksling og aktiv avmelding er studentenes svake økonomi.  

Derfor mener vi økt studiestøtte vil være et viktig incentiv for å få flere til å reise på 

utveksling, slik at studenter ikke får økonomiske problemer av å reise, ved at de for eksempel 

mister deltidsjobb de er avhengig av.      

Vedtak Vedtatt mot tre stemmer 
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Forslag nr. 3 SP-Sak 63/18  Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  Victor A. Larsson                      

Forslag 

Endre andre setning i tredje avsnitt: 

Samtidig hører vi om studenter som opplever at det ikke finnes utvekslingsmuligheter, og 

studenter som ikke blir opplyst godt nok om mulighetene før fristen er gått ut.  

I tillegg er det ofte overveldende mengder papirarbeid, veiledere som anbefaler irrelevante 

fag eller fag som ikke kan godkjennes.     

Vedtak Enstemmig vedtatt     
 

 

 

Forslag nr. 4 SP-Sak 63/18  Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Tilleggsforslag  

  

Forslagsstiller  Pernille K. Rist-

Christensen                    

  

Forslag 

Nytt kulepunkt fire: 

*At regjeringen øker studiestøtten, slik at dårlig økonomi ikke blir et hinder for utveksling 

Vedtak Enstemmig vedtatt     
 

                                   Forslag til vedtak      

                                     

                                    Studentparlamentet vedtar resolusjonen, «Legg til rette for  

                                    studentmobilitet», med de endringer som måtte forekomme på møtet.  

 

                                     Enstemmig vedtatt  

 

  

SP-sak 64/18   Budsjett 2019  

                                              

                                    Forslag til vedtak      

 

                                  Studentparlamentet vedtar budsjettet for UiA 2019, med de endringer 

                                  som måtte forekomme på møtet.  

                                   

                                  Enstemmig vedtatt   

 

                                  Studentparlamentet vedtar budsjettet for VT 2019, med de endringer 

                                  som måtte forekomme på møtet.  

                       

                                  Enstemmig vedtatt  
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SP-sak 65/18   Panteordningen til SiA  
 

                                    

Forslag nr. 1 SP-Sak 65/18  Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Tilleggsforslag  

  

Forslagsstiller  Olea Magdalene 

Norset                    

  

Forslag 

«(…), men oppfordrer SiA og UiA til å investere i flere pantestasjoner (…)»  

Vedtak Enstemmig vedtatt     
 

                                  Forslag til vedtak      

 

                                  Studentparlamentet vedtar at fortjentenesten av panteordningen på 

                                  campus Grimstad og campus Kristiansand ønskes beholdt i  

                                  Studentsamskipnaden i Agder (SiA), men oppfordrer SiA til å investere 

                                  i flere pantestasjoner på begge campuser, med de endringer som måtte  

                                  forekomme på møtet.  

 

                                  Enstemmig vedtatt   

 

Diskusjonssaker 
 

SP-sak 66/18             Synlighet – STA   

 

                                    Studentparlamentet kom med innspill til saken om synlighet og STA,  

                                    promotering av valg, promoteringsartikler og hva SP kan bidra med.  

                                            

Orienteringssaker 
 

SP-sak 60/18             Eventuelt 

 

Det var meldt inn fem saker til eventuelt.  

 

Den første saken var fra Ingrid og omhandlet fravær på SP-møter. Hun 

mente det var bekymringsverdig at representantene ikke møter opp, 

man har stilt til valg på vegne av medstudentene sine. Hun mente at 

man burde ansvarliggjøre SP-representantene, for eksempel gjennom et 

eget prikkesystem.  
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Det ble kommentert at det var både uhørt og respektløst å ikke møte 

opp, og at man ikke kan snakke om engasjement når en ikke møter opp 

selv.  

Benedicte informerte om at det ville bli en sak om dette på et senere 

tidspunkt. 

 

Victor hadde en sak som gjaldt UiAs økonomi, og nyheten om at UiA 

har en del millioner «på bok» Han mente det burde være en åpen debatt 

og kommunikasjon rundt dette, samt å oppfordre rektor og UiA-styret 

til hvordan midlene kunne brukes.  

Representantene fra UiA-styret ble bedt om å klargjøre for de 

økonomiske rammene, noe de gjorde.  

UiA har en del midler «på bok», mye av disse er knyttet opp til 

avsetninger og gitt til konkrete forhold. For eksempel er noe av det satt 

av til stipendiatstillinger, men de er ikke brukt enda. Videre er det satt 

av en stor mengde med midler til byggeprosjektet på campus 

Kristiansand, og da det er blitt forsinket har ikke byggherren krevd inn 

midlene.  

 

Benedicte og Nin Ingelin hadde meldt inn hver sin sak vedrørende 

konverteringsordningen.  

Nin Ingelin oppfordret alle til å gå inn på bevarstipendet.no, for å 

signere oppropet.  

Benedicte informerte om saken, samt at NSO har sendt ut en resolusjon 

som de ønsker at alle studentdemokratiene skal signere. Benedicte 

ønsket å forhøre seg med SP om dette er i orden, siden saken ikke er 

diskutert i SP.  

Etter å ha debattert hvordan en skulle løse saken, ble det enighet om å 

ha en prøvevotering, samt at det ble laget en protokolltilførsel.  

 

Prøvevoteringen viste at det var et enstemmig SP som bad STA-styret 

signere det nasjonale oppropet mot stipendkutt.  

 

Protokolltilførsel i saken  

Det ble levert inn en protokolltilførsel før saken ble lukket. Victor 

Larsson, Nin Ingelin Festvåg, Ragnar Glendrange, Roar F. Skotte, 

Mathilde Tomine E. Giske, Thomas Johnsen, Victoria Østerberg, 

Thorstein Johannessen, Ingrid Dihle, Egil Tveit, Silje Hansen Overvåg, 

Carl Fredrik Engedal, Magnus Mathisen og Benjamin A. Vraspillai 

skrev under på den følgende teksten; Støtter at STA kan uttale seg for 

alle studenter på UiA angående oppropet mot endringer i 

konverteringsordningen.  

  

Benedicte hadde en sak vedrørende allmøte STA, og informerte SP om 

at man skal innkalle til dette for å få en godkjenning til å supplere SP. 

Om allmøte godkjenner dette vil man sette i gang med 

suppleringsprosessen.  

 

 

                                    Møtet ble avsluttet klokken 20.00.  



Siden sist november  

I denne saken får du et innblikk i hva som har skjedd av betydelige hendelser i STAs arbeid. 

Hendelsene som er nevnt under er ikke gjenstand for alt arbeid STA gjør, men møter, 

arrangementer og medieoppslag utenfor den ordinære kalenderen. 

Saken blir lagt frem skriftlig og du kan be om svar på̊ spørsmål fra alle medlemmer i STA- 

styret og de to representantene i UiA-styret. 

Høringer: 

− STA har svart på høringen om studieprogram og eksamen 

− STA har svart på høringen om rammeplanstyrt praksis 

− STA har svart på høringen om revisjon av forskrifter om opptak til studier og emner 

ved UiA høsten 2018 

− STA har svart på høringen om forslag til retningslinjer og maler i kvalitetssystemet  

Media:  

− STA fortsetter publiseringsstrategien sin og holder trykket oppe på nettsiden. 

− Olea og Emilie har hatt intervju med Hareide under Lilletunforelesningen 

−  Olea har skrevet artikkel til Unikum «Brekker du beinet nå kan du bare glemme 

eksamen» 

− STA har skrevet under på artikkelen «Dette er året hvor vi sier nei til å være et 

sparetiltak for regjeringen» i Khrono 

− Benedicte har vært på Sørlandssendinga og snakket om det studentpolitiske toppmøte  

− Benedicte har skrevet under oppropet «Vi er ikke perfekte» på vegne av STA. 

− Benedicte var i Unikum og fremmet kampanjen «vi er ikke perfekte» 

 

Aktivitet:  

− Andreas, Pernille og Emilie har stått på stand i Vrimlehallen for å informere om 

regjeringens forslag til ny konverteringsordning, og for å oppfordre studenter til å 

signere oppropet mot forslaget 

−  Benedicte, Irene og Pernille har deltatt på økonomikurs med økonomiavdelingen på 

UiA 



− Andreas og Pernille har hatt kurs for studieadministrative nytilsatte på 

studieavdelingen  

− Pernille har deltatt på oppstartsmøte for arbeidsgruppen som skal arbeide med en ny 

campusutviklingsplan, sammen med Andreas Turnes, som er studentrepresentant fra 

campus Grimstad 

− BMPU har hatt flere møter, og har blant annet møtt med Dag Nordbø om hvordan UiA 

skal synliggjøre arbeidet som gjøres for miljø og bærekraft  

− Benedicte og Pernille har hatt møte med Studentrådet i Kristiansand (SiK) 

− Benedicte og Pernille har hatt intervju med en praksiskandidat i STA 

−  STA-styret har vært med på å dele ut kaffe og gjennomføre evaluering i forbindelse 

med SiA og UiAs kampanje for å skape en aktiv campus, sammen med representanter 

fra Studentparlamentet 

− Olea og Benedicte har vært på intervju med EVU-studenter om psykisk helse og 

inkludering  

− Andreas har deltatt på møter med fag- og forskningspolitisk komité i NSO 

− Olea og Benedicte har sendt inn forslag til omstrukturering av STAs ansvar under 

dagens tillitsvalgtordning ved UiA  

− Emilie har startet arbeidet med nettsiden, og STA har inngått en avtale med 

webdesigner Adam Tzur 

− Emilie har laget en promoteringsfilm til utlysningen av valg for LM-delegasjon  

− STA styret har gjennomført personlighetstest  

− Benedicte og Irene følger opp arbeidet Kompetansetorget har igangsatt om «engasjer 

deg-dagen» 

− Benedicte har jobbet med Plan 2019 for universitetet som skal presenteres for 

universitetsstyret 2018 hvor mentorordning, obligatorisk karakterbegrunnelse, 

studenters psykiske helse og bærekraftmålene er spilt inn.  

 

 

Konferanser og arrangement:  

− Pernille, Andreas, Olea og Emilie har deltatt på workshop om Universitetsbystrategien 

i Grimstad 

− Andreas, Pernille og Olea har deltatt på Bykveld på Teateret, hvor temaet var hvilken 

rolle kunst, kultur og miljø skal spille i utviklingen av Kristiansand 



− Pernille, Olea, Irene og Emilie har deltatt på likestillingskonferansen 2018 

− STA har vært med på å arrangere konferanse om studentengasjement, sammen med 

SiA og VT 

− STA har, sammen med VT, UiA og Vest- og Aust-Agder fylkeskommune, arrangert 

en workshop for å komme med innspill til Regionplan Agder 2030 

−  Olea og Pernille har deltatt på Universellforum 2018 

− Pernille og Andreas har deltatt på Erasmusseminaret 2018 

− STA har deltatt på paneldebatt med forberedte spørsmål til politikere i Høyre og AP 

og AP.  

− Benedicte, Pernille og Olea deltok på Way to Go-konferansen  

− Olea og Benedicte deltok på workshop «En by for alle» i Kristiansand 

− Olea og Emilie har deltatt på Workshop/møte om buss i sentrum (Kristiansand) 

− Styret deltok på åpningen av det nye bussanlegget ved UiA 

− Benedicte har vært på studietur i Stavanger sammen med SiA og VT 

− Benedicte deltok på studentpolitisk toppmøte i Oslo 

 

Til orientering er det eksamensperiode også for medlemmer av styret. I tillegg kan vi 

informere om at årets studiebarometer er avsluttet hvor UiA nådde målet sitt på 50%, og har 

en av de høyeste svarprosentene i sektoren.  

 

 

 

Siden sist fra Universitetstyrerepresentantene  

Christine Alveberg og Robin A.R. Moudnib 

Det er ikke noe nytt siden sist møte. Årets siste møte i Universitetsstyret er 28.11.18, og 

sakspapirene finner dere her: https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret 

 

 

 

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret


SP-sak 69/18 

Møtedato 21.11.18  

Saksbehandler Benedicte Nordlie  

 

Søknad om medlemskap fra FISK 

Bakgrunn for saken  

STA har mottatt en søknad om medlemskap fra linjeforeningen FISK, og har hatt denne til 

behandling i styret. FISK er linjeforeningen for filosofistudentene. 

 

Argumentasjon  

FISK ønsker offisielt å bli filosofistudiets linjeforening. FISK har fungert som linjeforening for 

filosofistudentene i over et år, og ønsker å fortsette arbeidet med en mer seriøs profil. Dette kan 

blant annet oppnås ved at de blir offisielt tilknyttet STA. Videre ønsker de å bli mer synlige ved 

UiA, noe de tror et tettere samarbeid med STA kan bidra med. Tilslutt ønsker de å ha mulighet til 

å påvirke den interne studiepolitikken på universitetet.  

 

STA-styret har gjennomgått søknadstekst og vedtekter for linjeforeningen, og bekrefter at FISK 

oppfyller de krav og retningslinjer som er vedtatt.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Forslag til vedtak  

FISK blir medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 21.november 2018, med de rettigheter og 

plikter det innebærer.  

 

Innstilling fra styret 

STA-styret innstiller på forslag til vedtak. 

 

Vedlegg  

Vedlegg 1- Søknad fra FISK med tilhørende vedtekter 

  

 

English Summary  

STA has received an application for membership from the student activity, FISK. FISK is an 

activity for the students studying philosophy.  

The board has undergone the application text and bylaws of the activity and confirm that FISK 

meet the requirements and guidelines that have been adopted.  

 



Søknad om medlemskap i STA for FiSK-Filosofistudentene i Kristiansand, Org. Nr. 921586868 

 
1. Hvorfor skal FiSK bli medlem av STA? 

For det første ønsker FiSK å offisielt bli filosofistudiets linjeforening. FiSK har fungert som 

linjeforening for filosofistudentene i over et år, og ønsker å fortsette arbeidet med en mer 

seriøs profil. Dette kan blant annet oppnås ved at vi blir offisielt tilknyttet STA. For det andre 

vil bli mer synlige ved UiA noe vi tror et tettere samarbeid med STA kan bidra med. Tilslutt 

ønsker vi og ha mulighet til å påvirke den interne studiepolitikken på universitetet.  

 

Det kan nevnes at vi allerede har støtte innad i fakultetet.  

 

2. Formål 

Linjeforeningens mål kan grovt deles inn i følgende: 

1. Tilrettelegge for et godt studentmiljø på filosofistudiet 

a. Vi deler inn arrangementene våres inn i to typer: små og store. De små er primært 

rettet mot studenter i filosofi, og kan innebære spillkveld, pilskveld, etc. Vi er for 

øyeblikket i dialog med byens lokale utesteder, og ser etter et ¨stamsted¨ for 

studentene der vi kan ha arrangementer, og der de kan henge ellers.  

2. Gi alle studenter ved UiA mulighet til å delta i et filosofisk forum der vi drøfter 

meningsfulle temaer og hvor de har mulighet til å møte gode samtalepartnere 

a. På de større arrangementene henvender vi oss til alle studentene på UiA. Vi har 

allerede en historie med en rekke suksessfulle arrangementer med både 50, 75, og 

over 100 deltakere fra hele universitetet. En rød tråd som går igjen er et fokus på 

den gode samtalen gjennom samtaler om viktige tema.  

3. Være en ressurs; både for filosofistudenter og filosofiinteresserte 

a. Linjeforeningen ønsker å fortsette med å arrangere eksamensseminarer for både 

års- og bachelorstudenter i filosofi. Dette har vi allerede arrangert i flere semestre, 

med gode tilbakemeldinger 

b. Facebook siden vi har, og etterhvert nettsiden, skal være en ressursside for de som 

vil vite mer om filosofi. Vi vil legge ut linker til relevante arrangementer, og 

knytte tettere bånd til filosofiske institusjoner både i, og utenfor Kristiansand 

 

3. Hva kan vi tilby studentene ved UiA? 

Linjeforeningen har allerede, og vil fortsette med å tilby studentene et bredt utvalg av 

arrangementer. Følelig er en liste over arrangementer vi har pleid å ha: 

 

Filmkvelder: vi viser film og åpner for samtaler rundt temaene i filmen etterpå. I høst viste vi 

¨The Sunset Limited¨ hvor vi etterpå hadde en samtale om meningen med livet, selvmord, og 

pessimisme. I 

 



Tabukvelder: her snakker vi om kontroversielle eller vanskelige tema. Som regel har vi et lite 

panel som åpner med innlegg før vi har plenumssamtaler med publikum. I høst har vi hatt en 

tabukveld om kjønnsbegrepet. I fjor hadde vi blant annet pedofili. 

 

Debatter: studenter, ansatte ved universitetet, eller andre er velkomne til å diskuter. For 

eksempel hadde vi i fjor et samarbeid med Laget hvor temaet var ¨La oss si Gud eksisterer. 

Hva så?¨.  

 

Andre: I tillegg til de overnevnte arrangementene har vi også mindre kvelder som er åpent 

for alle, men i større grad rettet mot filosofistudentene. Foreløpig har det vært pilskvelder, og 

spillkvelder.  

 

Vi kan også tenke oss å arrangere Ted-x lignende kvelder, hvor vi inviterer noen til å snakke 

om akkurat det de vil.  

 

4. Planer for året 

I første omgang vil vi etablere oss som en seriøs organisasjon. Vi vil tilknytte oss STA, ordne 

logo, og ordne med regelmessighet i arrangementene våre. I skrivende stund er vi godt i gang 

med alle delmålene nevnt over. 

 

På lengre sikt (innen 2019) vil vi nå ut til et bredere publikum. Vi har som mål å gå fra 190 likes 

til 750 likes på facebook, samtidig som vi vil utvikle instagramprofilen fra inaktiv, til å publisere 

bilder regelmessig og oppnå i hvert fall 500 følgere. For å nå disse målene vil vi bli mer synlig 

på UiA for eksempel ved å sette opp stands før arrangementer. Vi vil legge ut konkurranser, og 

bestille t-skjorter med logo som vi kan dele ut i diverse konkurranser, evt. selge.  

 

I tillegg har vi for øyeblikket planlagt følgende: 

 

Mindre arrangementer: 

Annenhver onsdag frem til desember. Varierer mellom blant annet pilskvelder og 

spillkvelder.  

Større arrangementer: 

12. oktober: filmkveld; Her, tema: kjærlighet. Masterstudent Daniel Helland leder.  

24. oktober: tabukveld; prostitusjon 

6, eller 7 november: Temakveld med Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi 

Uke 47: Temakveld med Håvard Løkke, førsteamanuensis i filosofi  

7. desember: julebord for alle på filosofistudiet i studentkantina  

 

Vi ønsker å holde arrangementer med samme frekvens utover 2019 og fortsette utviklingen på 

samme måte som i høst.  

 

 

 

 

 

 



 

5. Oversikt over styre 

Navn Rolle Telefon e-post studie 

Lars Løseth 

Takle 
Styreleder  47630506 taklelars@gmail.com Anvendt filosofi, 

2.året 

Kjersti 

Søvold 
Styremedlem 46896588 Kjerstisjovoll@hotmail.no Anvendt filosofi, 

2.året  

Celine 

Endresen 
Styremedlem 45267071 celineendresen@gmail.com Anvendt filosofi, 

2.året 

Ruben 

Sandberg 
Styremedlem  95289142 Ruben_sandberg@hotmail.com Anvendt filosofi, 

2.året  

Trym E. 

Staurheim 
Pr-Ansvarlig 95166509 

Trymerlend@hotmail.no 

IT og 

informasjonssystemer, 
1.året 

Oskar 

Voksnes 

Solberg 

Økonomiansvarlig 97565609 oskarsolberg98@gmail.com Anvendt filosofi, 

2.året  

Andreas 

Kjeldsen 

Holm 

Nestleder 98008615 andreas.kj.holm@gmail.com Anvendt filosofi 2.året 

Thomas 

Vigebo 
Styremedlem 98087867 thomas.vigebo@gmail.com Filosofi, Årsstudium 

 

6. Vedtekter  

§ 1 Navn og formål:  

§ 1.1 FiSK - forkortelse for Filosofistudentene i Kristiansand - er linjeforeningen for alle 

filosofistudenter ved UiA. 

§ 1.2 Foreningens formål er å fostre et godt studie- og sosialt miljø for filosofistudenter og andre 

filosofi-interesserte. 

 

§ 2 Medlemskap: 

§ 2.1 Vedtektene skal ikke være i strid med vedtektene og reglementet til Studentorganisasjonen 

i Agder (STA). 

§ 2.2 Som Linjeforening er alle semesterregistrerte filosofistudenter automatisk medlem av 

FiSK.  

mailto:Ruben_sandberg@hotmail.com


§ 2.3 Alle medlemmer av studentaktiviteten har tale- forslags- og stemmerett ved 

årsmøtet/generalforsamlingen.  

 

§ 3 Styret 

§.3.1 Styret skal bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig, PR-ansvarlig og 2- 4 

styremedlemmer. Disse skal velges av generalforsamlingen. Flertallet må være filosofistudenter.  

§ 3.1.1 Leder har hovedansvaret for driften av linjeforeningen, ansvaret for innkalling til møter 

og oversynsansvaret for de øvrige styremedlemmene. 

§ 3.1.2 Nestleder tar over for hvis leder ikke kan utføre sine plikter. Nestleder har også ansvaret 

for protokollføring av styremøter. 

§ 3.1.3 Økonomiansvarlig har ansvaret for regnskapsføring av utgifter og bestyrer - sammen med 

leder - FiSKs organisasjonskonto. 

§ 3.1.4 PR-ansvarlig skal fungere som kontaktpersonen for FiSK og har ansvaret for foreningens 

sosiale-media profiler. 

§ 3.2 Styret har ansvar for den daglige driften av linjeforeningen og iverksetter 

generalforsamlingens vedtak.  

§ 3.2 Styret er vedtaksdyktig når alle er innkalt, og minst tre styremedlemmer møter.   

§ 3.3 Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

§ 3.4 Alle styremøter skal protokollføres. 

 

§ 4 Generalforsamling 

§ 4.1 Generalforsamlingen er FiSKs øverste myndighet, og skal avholdes minst en gang i året, 

helst i høstsemesteret.  

§ 4.2 Styret innkaller til Generalforsamlingen senest 2 uker før møtet.  

§ 4.3 Generalforsamlingen er vedtaksdyktige når alle medlemmer er innkalt, og minst 10 stk er 

til stede.  

§ 4.4 På generalforsamlingen skal følgende saker behandles: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av referent og ordstyrer  

3. Vedtekter  

4. Budsjett og regnskap 

5. Årsplan  

6. Valg av styre 



a. Leder 

b. Nestleder 

c. Økonomiansvarlig 

d. PR-ansvarlig 

e. Styremedlemmer 

2. Innkommende saker 

§ 4.5 Valg 

Valgprosedyrer settes av styret, og skal godkjennes av generalforsamlingen med 2/3 flertall.  

 

§ 5 Økonomi 

§ 5.1 Studentaktiviteten skal ha egen organisasjonskonto. 

§ 5.2 Styret har ansvar for økonomien til studentaktiviteten. Hovedansvaret ligger hos 

økonomiansvarlig, i samråd med leder.  

 

§ 6 Mistillit 

 

§ 6.1 Mistillitsforslag kan stilles mot enkeltmedlemmer, et styremedlem eller hele styret. 

 

§ 6.2 For at et mistillitsforslag skal realitetsbehandles kreves det at minst 5 av foreningens 

medlemmer signerer mistillitsforslaget. 

 

§ 6.3 Anonyme mistillitsforslag forkastes. 

 

§ 6.4 Mistillitsforslag skal begrunnes skriftlig. 

 

§ 6.5 Personen(e) det reises mistillit mot skal bekjentgjøres om forslaget så snart som mulig etter 

at forslaget er fremmet, senest innen syv (7) dager. 

 

§ 6.6 Ved mistillitsforslag skal STA kontaktes uten unødig opphold, og senest fjorten (14) dager 

etter at mistillitsforslaget er fremmet. 

 

§ 6.7 Mistillitsforslag skal behandles på Generalforsamlingen og vedtas med 2/3 flertall. Dersom 

det er hensiktsmessig skal det kalles inn til ekstraordinær Generalforsamling. Mistillitsforslag 

skal alltid behandles av ekstraordinær Generalforsamling dersom det er mer enn to (2) måneder 

frem til neste ordinære Generalforsamling. 

 

§ 6.8 Dersom mistillit vedtas fratrer personen(e) sitt/sine verv med umiddelbar virkning. 

 

 

§ 7 Oppløsning 

 



§ 7.1 FiSK kan oppløses av Generalforsamlingen ved 2/3 flertall. 

 

§ 7.2 Dersom studentaktiviteten oppløses skal alle midler tildelt av Velferdstinget i Agder (VT)/ 

Studentsamskipnaden i Agder (SiA), tilbakeføres VT/SiA. 

 

§ 7.3 Egenopptjente midler, som ikke er tildelt av VT/SiA, kan studentaktiviteten fordele selv 

etter vedtak av Generalforsamlingen som en del av oppløsningsvedtaket. 

 

 



  

SP-sak 70/18  

Møtedato 21.11.17  

Saksbehandler Andreas Gravdahl  

  

  

 

Mandat for UiAs landsmøtedelegasjon til Norsk studentorganisasjon (NSO) 

    
Bakgrunn for saken  

Mandatet for UiAs delegasjon til NSOs landsmøte i 2019 skal vedtas. Årets landsmøte var 

suksessfullt, og delegasjonen var godt forberedt etter flere formøter. Delegasjonen var 

innforstått med at de hadde et mandat å forholde seg til, og STA-styret mener at dette også 

behøves til neste år. Mandatet utdyper hva som skal forventes av delegasjonen som 

representerer studentmassen ved UiA, og ifølge valgreglementet til STA, paragraf §1.6, skal 

delegatene velges der det er hensiktsmessig etter frister gitt av NSO, der funksjonstiden 

gjelder for landsmøteperioden.   

 

Landsmøtedelegasjonen består av 8 studentrepresentanter, med henholdsvis 8 tilsvarende 

varaer. Landsmøtet avholdes i 2019 fra 4. til 7. april i Tønsberg.  

 
 

Argumentasjon   

Det skal vedtas mandat for UiAs landsmøtedelegasjon til NSO. Mandatet skal gjenspeile 

STAs vedtatte politikk, og ikke hver enkelt delegats egne synspunkter ved voteringer på 

landsmøtet. Delegasjonen konstituerer selv en egen leder med ansvar for at det stemmes i tråd 

med STAs vedtatte politikk. I tillegg skal delegasjonsleder sørge for å organisere formøter 

slik at man får en oversikt over sakspapirer til landsmøtet. Formøtene er viktige arenaer for 

saksforberedelse, og for å kartlegge hvordan STAs vedtatte politikk stiller seg i lys av 

landsmøtesakene.  

 

Studentparlamentet må diskutere seg frem til hvor mange interne formøter det er 

hensiktsmessig at delegasjonen må gjennomføre før landsmøtet, samt avgjøre hvorvidt 

varadelegater skal delta på det nasjonale formøtet 16. til 17. mars, 2019. STA anbefaler at det 

vil avholdes minst fem interne formøter, med bakgrunn i erfaringer fra årets delegasjon. Det 

årets delegasjon opplevde var at tre formøter ikke var tilstrekkelig nok for å sette seg inn i 

sakspapirene, og intervjue kandidater til NSOs arbeidsutvalg. I tillegg blir landsmøtet i 2019 

utvidet med én dag, noe som vil si at det blir et større saksfremlegg.  Det har vært kutyme for 

at både faste-, og varadelegater deltar på de interne formøtene; noe STA fremdeles tilslutter 

seg. Dette begrunner vi med at for å sikre at alle som har en reell mulighet til å representere 

studentene på UiA, innehar samme forståelse av delegasjonens standpunkter. 

 

Forslag til vedtak 

Studentparlamentet vedtar det følgende mandat for UiAs landsmøtedelegasjon 2019, med de 

endringer som måtte komme på møtet:  

•  Både faste- og varadelegater plikter seg til å sette seg godt inn i sakene som skal 

behandles på landsmøtet.  

•  Delegasjonen skal avholde minst fem (5) interne formøter i forkant av landsmøtet. 



•  Både faste- og varadelegater forplikter seg til å delta på de interne formøtene.  

•  Delegasjonen skal så langt det lar seg gjøre delta på det nasjonale formøtet til 

landsmøtet.  

•  Delegasjonen konstituerer selv delegasjonsleder. Leder skal være en av de faste 

delegatene.  

•  Delegasjonens standpunkter skal gjenspeile STAs vedtatte politikk  

 
 

 

Økonomiske konsekvenser  

Ingen.  

 
 

 

Vedlegg   

Ingen vedlegg.  
 

 

 

English Summary  
The National Student Union’s (NSO) annual meeting in 2019 will take place in Tønsberg 

from 4th to 7th of April. The delegation’s mandate needs to be decided by the Student 

Parliament.  
 
 

 



SP-sak 71/18 

Møtedato 21.11.18 

Saksbehandler Pernille Klock Rist-Christensen  

 

Resolusjon: Avkolonisering av høyere utdanning  

 

Bakgrunn for saken 

Denne saken kommer på bakgrunn av en debatt som har rast siden SAIH vedtok en resolusjon 

om avkolonisering av akademia tidligere i sommer. Etter å ha fulgt debatten over en lengre 

periode, ønsker STA-styret nå at Studentparlamentet vedtar en resolusjon i samarbeid med 

SAIH for å støtte kravet om avkolonisering av akademia.  

STA-styret har blitt kontaktet av SAIH både lokalt og nasjonalt vedrørende resolusjonen om 

avkolonisering av høyere utdanning, og resolusjonen som blir presentert for 

Studentparlamentet er blitt utformet i samarbeid med SAIH. SAIH har sendt et utkast til 

studentdemokratier i Norge; STA-styret har endret på noen av punktene under 

«Studentorganisasjonen i Agder og Universitetet i Agder skal etterstrebe» fra det opprinnelige 

dokumentet, men ellers er teksten uendret.  

 

Argumentasjon 

SAIH legger til grunn at de forstår avkolonisering som å frigjøre akademia fra fordommer og 

skjeve maktstrukturer fra kolonitiden, som på en eller annen måte er med på å forme 

kunnskapen. Tanken bak resolusjonen er at akademia skal arbeide for å synliggjøre hvordan 

maktstrukturer påvirker kunnskapsgrunnlag, og videre jobbe med å utvide dette 

kunnskapsgrunnlaget.  

STA-styret mener det er riktig av Studentparlamentet å støtte denne resolusjonen, og at det er 

vår akademiske plikt å utfordre det som kan være med å begrense kunnskap og forståelse. Det 

å kreve at akademia avkoloniseres vil være med på å gjøre utdanningsinstitusjoner mer 

demokratiske og mangfoldige, ved å kreve at akademia tar til seg nye og bredere perspektiver.  

Det å støtte denne resolusjonen om avkolonisering vil blant annet bety at man ønsker mer 

representasjon i akademia, for eksempel når det gjelder forskning og pensum. Det vil også 



innebære at man støtter urfolks rett til høyere utdanning, med respekt for andre gruppers 

epistemologi og metode. Samtidig er det viktig å understreke at det å støtte en slik resolusjon 

ikke betyr at man skal slutte å være stille seg kritisk til hvordan forskning gjennomføres og 

hvilke metoder som brukes; det handler snarere om å utvide horisonten i akademia og ta til 

seg flere perspektiver enn de vi er vant med der det er hensiktsmessig og mulig. I tillegg 

handler det om å anerkjenne høyere utdanning som tar utgangspunkt i andre typer forskning 

og kunnskap.   

 

Økonomiske konsekvenser 

Saken har ingen økonomiske konsekvenser.  

 

Forslag til vedtak 

Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Avkolonisering av høyere utdanning», med de 

endringer som måtte forekomme på møtet.  

 

Styrets innstilling 

STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.  

 

English Summary  

This resolution, presented by the STA-board, is a result of an ongoing debate that SAIH put 

on the agenda this summer. The STA-board encourages the Student Parliament to adopt the 

resolution, and support decolonization of higher education.  



 

Avkolonisering av høyere utdanning 

Å jobbe for like forutsetninger og muligheter innenfor akademia  

 

Innledning  

Utdanning er et viktig verktøy for å oppnå frigjøring, men gjennom historien har 

utdanning også vært et verktøy for undertrykkelse. Kolonimakter brukte 

utdanning for å dominere, gjennom å fremstille koloniherrenes språk, kultur og 

verdensforståelse som det eneste gyldige. I dag finner man fortsatt eksempler på 

fordommer og skjeve strukturer i akademia, både i Norge og internasjonalt. I Sør-

Afrika ble Rhodes Must Fall-kampanjen ved Cape Town University i 2015, hvor 

de fjernet statuen av den tidligere koloniherren Cecil Rhodes fra campus, et 

symbol på studenters og akademikeres ønske om å ta et oppgjør med institusjonell 

rasisme ved landets universiteter.  

I Norge ser vi også et behov for en mer nyansert kunnskapsproduksjon for å gjøre 

utdanningsinstitusjonene våre mer demokratiske, rettferdige og inkluderende. 

Høyere utdanning må legge til rette for kritisk og selvstendig tenkning. Dette vil 

gjøre det mulig for studenter å identifisere skjeve og urettferdige strukturer som 

skaper ulikheter i forutsetninger og muligheter innenfor akademia. For å skape 

forandring er det viktig å støtte studenter og akademikere, nasjonalt og 

internasjonalt, som stiller kritiske spørsmål og fremmer avkolonisering av høyere 

utdanning. 

 

Hva er avkolonisering?  

Avkolonisering er et begrep som kan forstås på flere ulike måter. Begrepet 

avkolonisering blir ofte brukt for å beskrive frigjøringsprosesser i land som ble 



 

utsatt for politisk og økonomisk kolonialisme. Det kan imidlertid også referere til 

en prosess som avkoloniserer menneskers tankesett, hvor man stiller spørsmål ved 

etablerte normer og tankesett. Avkolonisering av høyere utdanning handler om å 

identifisere hvordan bredere koloniale prosesser har skapt undertrykkende og 

skjeve strukturer som påvirker hva som anerkjennes som kunnskap, hva som 

undervises og av hvem. Bredere koloniale prosesser har bidratt til å forme vestens 

historiske dominans og bidratt til å innsnevre kunnskapsproduksjon og vår 

forståelse av verden.  

Siden sekstitallet har norske studenter arbeidet sammen med medstudenter globalt 

for avkolonisering fra kolonimaktene, blant annet gjennom det sterke 

engasjementet i kampen mot apartheidregimet i Sør-Afrika og ved å støtte 

frigjøringsbevegelser i Latin-Amerika. Studenter i sørlige Afrika og Latin-

Amerika erfarte at universitetene ikke leverte allmenngyldig, nøytral kunnskap og 

innsikt, men lærte studentene å føle seg mindreverdige overfor koloniherrene. 

Norske studenter har støttet og støtter fortsatt avkolonisering internasjonalt 

gjennom de frivillige SAIH-tierne, som er ordningen vedtatt av norske 

studentdemokratier over hele landet. Disse pengene har blant annet gått til SAIHs 

partnere som blant annet arbeider med urfolk og afroetterkommere i Latin-

Amerika og støttet opp om deres rett til utdanning i tråd med internasjonale 

rettslige rammeverk som ILOs konvensjon 169 og FNs erklæring for 

urfolksrettigheter. Utdanning har historisk sett vært et sentralt middel for å svekke 

eller utrydde urfolks språk, kultur og verdensbilde. Statlig assimileringspolitikk 

gjennom utdanningssystemet har hatt alvorlige konsekvenser for urfolks liv og 

samfunnsutvikling. Urfolk har ved flere tilfeller kritisert forskning om urfolk for 

å ikke være nøytral eller objektiv. I mange tilfeller har denne forskningen ikke 

blitt opplevd som relevant for problemstillinger de møter. I tillegg har mye av 

forskningen vært preget av et kolonialt blikk (for eksempel ved å legitimere 

undertrykking ved forskning på rasebiologi).  



 

I Norge ble Samisk Høgskole (Sámi allaskuvla) i Kautokeino godkjent som en 

likeverdig høyere utdanningsinstitusjon på 1980-tallet. Dette skjedde med 

bakgrunn i en norsk forsoningsprosess som anerkjente konsekvensene 

fornorskningspolitikken hadde hatt overfor samer og deres rettigheter som urfolk. 

I mange land anerkjenner ikke nasjonale myndigheter urfolks språk, epistemologi, 

kultur og verdensbilde i institusjoner som følger vestlige universitetstradisjoner, 

og urfolksuniversiteter kjemper en hard kamp for å bli anerkjent. Mangelen på 

anerkjennelse av høyere utdanningsinstitusjoner som utfordrer det etablerte 

vestlige kunnskapssynet blir i praksis en videreføring av diskrimineringen fra 

kolonitiden. Dette handler ikke om å endre vitenskapens prinsipper og metoder 

eller erstatte vestlig kunnskap, men om å anerkjenne og respektere at andre 

perspektiver og kunnskapssystemer har en verdi. 

Avkoloniseringsprosesser handler om å bevisstgjøre hvem som siteres i 

fagtekster, hvem som blir lest, hvem som produserer og formidler kunnskap og 

hvem som føler seg hjemme på universitetet. Skal utdanning være et verktøy for 

frigjøring må undervisningen ta utgangspunkt i studentenes egen situasjon og 

erfaring1. Lokale forhold, språk, kultur og verdensforståelse må tas i betraktning 

i høyere utdanning. Hvis dette ikke gjøres, risikerer man å reprodusere 

stereotypier, urettferdige strukturer og, i likhet med kolonitidens 

utdanningsinstitusjoner, sette én kunnskapsforståelse høyere enn andre. Unge og 

studenter er viktige aktører for å skape positiv samfunnsutvikling, men det 

forutsetter at utdanningen deres legger til rette for kritisk og selvstendig tenkning. 

Både akademikere og studenter vil kunne få utbytte av å gjennomgå en 

avkoloniseringsprosess som åpner opp for et større mangfold av perspektiver og 

bredere representasjon. 

                                                           
1 Freire, Paulo (2000). Pedagogy of the Oppressed (30 Years Anniversary Edition). New York: 

Bloomsbury Academic 



 

 

Hvordan dette kan gjøres i Norge 

I norsk sammenheng bør akademikere og studenter jobbe for en mer nyansert 

kunnskapsformidling og adressere skjeve strukturer i akademia. Disse strukturene 

må belyses og det er et behov for økt bevissthet rundt vår egen koloniale fortid.  

Både i pensum, undervisning og forskning er det nødvendig med et mangfold av 

faglige perspektiver, for å unngå å reprodusere en ensidig vestlig 

kunnskapsforståelse. Ett eksempel på dette er at pensum på områdestudier bør 

inkludere tekster fra flere forskere og forfattere fra de omtalte områdene, og ikke 

utelukkende vestlige akademikeres. Akademikere fra det globale sør må 

anerkjennes som medprodusenter av kunnskap. Generelt bør alle studieretninger 

legge til rette for at studenter kan sette sine fagfelt inn i en samfunnskontekst, 

være kritiske og i stand til å identifisere urettferdige strukturer. Mange studenter 

og akademikere har et behov for å bli mer bevisstgjort hvilke perspektiver som 

presenteres innad i deres fagretninger samt kontekstforståelse for hvordan 

kunnskapen har blitt produsert. I tillegg til hvorfor akkurat visse kunnskapssyn er 

dominerende og hvem som har tilgang til å delta i samfunnsdebatter. Norske 

høyere utdanningsinstitusjoner forsterker på denne måten vestens dominans i 

kunnskapshierarkiet hvor ikke-vestlig kunnskapsproduksjon i stor grad 

ekskluderes. Gjennom å bevisstgjøres hvem sin kunnskap man bygger videre på 

og å anerkjenne ikke-vestlige forskeres bidrag blir man en del av en 

avkoloniseringsprosess.   

 

Studentorganisasjonen i Agder mener at: 

● God utdanning skal legge til rette for kritisk og selvstendig tenkning. 



 

● Studenter skal gjennom utdanningen sin være i stand til å identifisere skjeve 

strukturer og identifisere hvilken påvirkning disse har for studenters og 

akademikeres forutsetninger og muligheter innenfor akademia.  

● Høyere utdanningsinstitusjoner bør formidle et mangfold av perspektiver 

og kunnskap som ikke ensidig fremmer en vestlig kunnskapsforståelse.  

● Høyere utdanning som tar utgangspunkt i urfolks og afroetterkommeres 

verdenssyn, kultur og kunnskapsforståelse må anerkjennes. 

 

 

Studentorganisasjonen i Agder og Universitetet i Agder skal etterstrebe:  

• Å øke bevisstheten blant studenter og akademikere i Norge om ensidig og 

ikke-inkluderende kunnskapsformidling   

• Pensum, undervisning og forskning som gjenspeiler mangfoldet i verdens- 

og kunnskapsforståelser 

• Støtte studenter og akademikere som fremmer avkolonisering av høyere 

utdanning og som utfordrer ensidig kunnskapsformidling, både i Norge og 

internasjonalt  

 

 



 

 

 

SP-sak 72/18 

Møtedato 21.11.18 

Saksbehandler Benedicte Nordlie 

 

 

Virkeperiode for Valgkomité 

   
Bakgrunn for saken 

I de nye vedtektene og valgreglementet som Studentparlamentet (SP) vedtok på møtet i mars 

2018 er det bestemt at alle råd, styrer og utvalg skal velges på valgmøtet i mai. Derfor er vi nå 

i den situasjonen at Valgkomitéen blir to medlemmer for lite fra desember 2018. Vi ønsker 

derfor at parlamentet tar stilling til dette for å unngå tomme plasser. Til informasjon er 

Kontrollkomitéen enig i den beslutningen som skisseres under.  

 

Argumentasjon  

I dag er situasjonen slik at to av fire seter i Valgkomitéen er fylt til juni 2019 da begge ble 

valgt på møtet i mai 2018. De to resterende medlemmene som ikke ble valg i mai 2018 ble 

begge supplert inn til å sitte i Valgkomitéen ut 2018, før SP vedtok endringen i valgperiode. 

Dette betyr at Valgkomitéen fra desember 2018 vil mangle to medlemmer. STA-styret foreslår 

derfor at Studentparlamentet (SP) forlenger perioden til de to medlemmene slik at deres 

virkeperiode varer fra desember 2018 til 30.juni 2019.  

 

Vi kan opplyse at begge representantene har stilt seg positive til å fortsette. Vi ser dette som 

en hensiktsmessig løsning i overgangsfasen ved endringen av valgperioden da det er en slik 

forlengelse som har blitt fattet som en løsning for SP og de andre studentrepresentantene i råd, 

styrer og utvalg. Vi ser det også som svært lite hensiktsmessig å starte januar 2019 med 

tomme seter i Valgkomitéen, da vi i vår skal starte en omfattende rekrutteringsprosess til valg. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Disse endringene har ingen økonomiske konsekvenser for STA.  

 

Forslag til vedtak 

 Studentparlamentet vedtar å forlenge virkeperioden for representantene i Valgkomitéen til 

30. juni 2019, med de endringer som måtte forekomme på møtet. 

 

Innstilling fra styret 

STA-styret innstiller på forslag til vedtak. 

 

 

English Summary 

We are asking the Student Parliament to extend the period duration for the members of the 

election committee from December 2018 to 30th of June 2019. 



  

SP-sak 74/18  

Møtedato 21.11.17  

Saksbehandler Andreas Gravdahl  

  

  

 

STAs bidrag til UGA 2019 - Sofaprat 

    
Bakgrunn for saken  
UGA 2019 er godt i gang med forberedelsesprosessen, og STA har blitt spurt om vi kan 

avholde et arrangement. I den anledning ønsker STA-styret at vårt bidrag skal være å 

arrangere en sofaprat. I år arrangerte vi en arbeidsstasjon i kantina med valentinskortlaging, 

og vi ønsker at STA og SP skal arrangere noe annerledes som kan tiltrekke seg en større 

mengde studenter ved neste års UGA.  
 

Argumentasjon   

Det er viktig at STA også er representert på UGA fordi det er en studentfestival som tiltrekker 

seg store deler av studentmassen. Enkelte bidrag under UGA er mer populære enn andre, og 

vi ønsker å arrangere noe som kan samle en større ansamling studenter. Målet er at det blir et 

arrangement som er relevant for studentene, og noe som kan få høyere oppmøte enn fjorårets 

STA-bidrag.  
 

Sofapraten er tiltenkt som en arena for å diskutere studentpolitiske områder som engasjerer, 

men vi er usikre på om diskusjonsdeltakerne skal være studenter eller politikere. På en side er 

det givende at parti-politikere kan diskutere studentpolitikk i forbindelse med lokalvalget 

2019, men på en annen side kan dette heve terskelen for at studenter ønsker å delta. Om det er 

studenter som er diskusjonsdeltakere kan dette gjøre at flere studenter blir motivert til å kunne 

komme på bakgrunn av at det som diskuteres er mer egnet for den vanlige student – og ikke 

kun for de spesielt interesserte. Vi har mange av de engasjerte studentene på universitetet, 

men det er ønskelig fra STA-styret at vi inkluderer flest mulig.  
 

STA-styret ønsker dessuten at Studentparlamentet inkluderes i arbeidet med dette 

arrangementet, og ønsker at dere stiller dere behjelpelige – både i forberedelsene for 

rekruttering og promotering, men også under selve ‘sofapraten’. Tittelen er også tentativ, og 

vi tenker at den heller blir utformet som Sofaprat; ‘diskusjonstema’.  

 

Styret ønsker derfor at parlamentet diskuterer følgende:  

- Er det hensiktsmessig å arrangere en sofaprat; i så fall hvordan skal den gjennomføres og 

hva kan SP bidra med?   

 

- Hvis ikke – er det noe annet STA og SP burde arrangere?  
  
 

Økonomiske konsekvenser  

Om STA skal avholde en sofaprat må vi enten stå for de økonomiske kostnadene selv, eller 

søke UGA om de kan finansiere det. STA kan også kontakte UiA og forhøre seg om det er 

mulig med økonomisk støtte.   



  

Vedlegg   

Ingen vedlegg.  
 

 

 

English Summary  
The student’s festival in February 2019, UGA, is currently being planned. STA wants our 

contribution to be a ‘Sofa-conversation’ rather than a classical political discussion forum. Last 

year, STA had a workshop making valentine cards in the cantina with less satisfying results. 

STA thinks this Sofa-conversation will be an arena for discussing student political areas that 

motivates students to participate. The discussion we want the Student Parliament to assess is 

whether the discussion’s participants will be students, or politicians.  STA wants to include 

the Student Parliament in the promotion and recruitment process of the Sofa-conversation to 

enhance its success potential.   

 

  

  
  
  
  
 


