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Innkalling til møte i Studentparlamentet

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet
Tid: Onsdag 24.januar 2018, klokken 16.15
Sted: B2-014, Kristiansand
Det blir servering på møtet

Med vennlig hilsen

Irene Bredal
Organisasjonskonsulent, STA

Dato: 16.01.18

Saksliste SP-møte
Møtedato:
Sted:

24.januar 2018
B2-014, Kristiansand

SAK
SP-sak 00a/18
SP-sak 00b/18
SP-sak 01/18
SP-sak 00c/18
SP-sak 00d/18
SP-sak 00e/18

TITTEL
Informasjon om NSO
Konstituering
Opprop
Godkjenning av Forretningsorden
Valg av ordstyrere
Godkjenning av innkalling, saksliste
og dagsorden
Godkjenning av referat fra
Valgforsamling UiA-styret 22.11.17
og SP-møtet 22.11.17
Siden sist

SP-sak 02/18
Vedtakssaker
SP-sak 03/18 Medlemssøknad, Trisalus
SP-sak 04/18 Medlemssøknad, Agder
Studentmållag
SP-sak 05/18 Møteplan SP-2018
SP-sak 06/18 Resolusjon – SAIH og SoMe
SP-sak 07/18 Politiske plattformer
SP-sak 08/18 LM-mandat
SP-sak 09/18 Nytt grupperomsreglement
Diskusjonssaker
SP-sak 10/18 Hva vil SP?
SP-sak 11/18 Kjønnspoeng
Orienteringssaker
SP-sak 12/18 Eventuelt

SAKSBEHANDLER
Anne Helene Bakke
Kai Steffen Østensen
Irene Bredal
Kai Steffen Østensen
Kai Steffen Østensen
Ordstyrere

MERKNAD
Muntlig på møte
Muntlig på møte
Muntlig på møte
Vedlagt
Muntlig på møte
Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

Kai Steffen Østensen

Vedlagt

Birgitte Kalvatn
Birgitte Kalvatn

Vedlagt
Vedlagt

Kai Steffen Østensen
Kristian B. Bakken
Kai Steffen Østensen
Benedicte Nordlie
Kai Steffen Østensen

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Aina Aarsheim
Benedicte Nordlie

Vedlagt
Vedlagt
Muntlig på møte

Dagsorden for SP-møte 24.01.18

STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak

SP-sak 00a/18
SP-sak 00b/18
SP-sak 01/18
SP-sak 00c/18
SP-sak 00d/18
SP-sak 00e/18

SP-sak 02/18
SP-sak 03/18
SP-sak 04/18
SP-sak 05/18
Pause
SP-sak 06/18
SP-sak 07/18
SP-sak 08/18
Pause
SP-sak 09/18
SP-sak 10/18
SP-sak 11/18
SP-sak 12/18

Tittel

Anslått tidspunkt

Informasjon om NSO
Konstituering av SP 2018
Opprop
Godkjenning av
Forretningsorden
Valg av ordstyrere
Godkjenning av innkalling,
saksliste og dagsorden
Godkjenning av referat, UiAs
valgforsamling 22.11.17 og SPmøtet 22.11.17
Siden Sist
Søknad om medlemskap,
Trisalus
Søknad om medlemskap,
Agder Studentmållag
Møteplan SP 2018

16.15-16.25
16.25-16.30
16.30-16.35
16.35-16.40

Resolusjon: SAIH og SoMe
Politiske dokumenter
LM- mandat
Gruppereglement, UiA
Hva vil SP?
Kjønnspoeng
Eventuelt

SP-møtet er berammet til å vare til klokken 22.10.

16.40-16.45
16.45-16.50
16.50-16.55

16.55-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.50
17.50-18.05
18.05-18.35
18.35-19.35
19.35-20.00
20.00-20.15
20.15-20.45
20.45-21.15
21.15-22.00
22.00-22.10

SP-sak 01/18
Møtedato 24.01.18
Saksbehandler Kai Steffen Østensen

Forretningsorden for Studentparlamentet
Bakgrunn for saken
Etter vedtektenes paragraf 16 skal Studentparlamentet vedta forretningsorden for hele
funksjonsperioden, altså året de er valgt for. Dette skal skje på første møte i januar og det er
også bakgrunnen for at saken løftes frem for parlamentet.
Argumentasjon
STA-styret hadde en grundig gjennomgang av forretningsorden i fjor, hvor
Studentparlamentet gjorde vedtak om endring i vedtektene for at parlamentet behandler
dokumentet i sitt første møte. STA-styret har ingen forslag til endring og fremmer dermed
gjeldende dokument som forslag til forretningsorden.
Økonomiske konsekvenser
Forslaget har ingen konsekvenser.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar forretningsorden som forslag viser vedlagt med de endringer som
måtte forekomme på møtet.
Innstilling fra styret
Styret innstiller enstemmig på at Studentparlamentet vedtar forretningsorden som foreligger
som forslag.
Vedlegg
Forretningsorden for Studentparlamentet 2018

Side 2

English Summary
The Student Parliament shall adopt rules of procedures for the entire period of the Student
Parliament in the meeting of January. This is stated in STA`s Regulations.
The STA-board have not changed the document with rules of procedures, and will
recommend the Student Parliament to adopt the same rules as the last years Student
Parliament used.

Decision suggestion
The Student Parliament passes the Rules of Procedure with the changes that might come at
the meeting.

Forretningsorden for Studentparlamentet
1.

Organer

a)

LEDER
Leder konstituerer, åpner og lukker møtene i Studentparlamentet.

b)

MØTELEDERE
Møteledelsen består av 2 ordstyrere som velges på hvert parlamentsmøte.
Møteledelsen er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av møtet.

c)

PROTOKOLLFØRER
Organisasjonskonsulenten fører protokoll fra møter i Studentparlamentet og
Valgforsamling.

2.

Rettigheter og plikter

SP-representantene fra fakultetene og avdeling for lærerutdanning har tale-, forslags- og
stemmerett. I deres fravær har vararepresentanten de samme rettigheter og plikter.
SP-representanter har møteplikt og ved forfall innkalles vararepresentanter.
Representantene plikter å melde fra i god tid når de vet at de blir forhindret i å møte. Hvis
en representant må forlate møtet før det er ferdig, leveres en permisjonssøknad. Søknad
om permisjon fra SP-møte leveres skriftlig til møteledelse og avgjøres av SP.
Møteledelsen gis tale- og forslagsrett i form av sin funksjon. SP kan gi organisasjoner eller
personer talerett i enkelte saker.
Alle studenter har møterett, og noen studentrepresentanter har observatørstatus etter
vedtektene.
SP-møtene føres for åpne dører, men SP kan bestemme at dørene skal lukkes.

3.

Forhandlingene

Taletiden er tre minutter for innlegg og ett minutt for replikk. Det gis anledning til to
replikker og en svarreplikk til hvert innlegg. Representantene skal bruke stemmeskilt for å
tegne seg.
Nye forslag som blir lagt frem for SP under forhandlinger skal fremlegges muntlig av
forslagsstillers før det overleveres skriftlig for ordstyrere.

Studentorganisasjonen i Agder

Forretningsorden for Studentparlamentet

Innlegg til forretningsorden, dagsorden og saksopplysning bryter saksdebatten. Slike
innlegg må ikke vare lenger enn to minutter. Forslag/innvendinger som gjelder dagsorden,
forretningsorden og voteringsorden skal voteres over direkte.
Ordstyrere og representanter med forslagsrett kan framsette forslag om at strek settes.
Når strek settes skal talerlisten leses opp før votering, og det skal være alminnelig flertall.
Ordstyrer opplyser om at alle vedtaksforslag skal meldes og leveres før strek vedtas. Når
det er vedtatt å sette strek, opplyser ordstyrere om at det er anledning til å tegne seg før
og under neste talers innlegg. Forslag om å sette strek med virkning også for inntegnede
talere krever 2/3 flertall. Etter at strek er satt er det ikke anledning til å fremme eller
trekke forslag. Alle med forslagsrett kan framsette forslag om at strek oppheves, og dette
må i så tilfelle vedtas med 2/3 flertall.
Alle forslag i saksspørsmål som ikke gjelder dagsorden, forretningsorden eller
voteringsorden, skal formuleres skriftlig og leveres ordstyrerne. Alle forslag må være
underskrevet med fullt navn.

4.

Voteringer

Når debatten er avsluttet, leser ordstyrerne opp samtlige framsatte forslag. Deretter kan
de, hvis de anser det nødvendig, bestemme pause i forhandlingene for å sette opp forslag
til videre behandling/voteringsorden.
Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning av stemmeskilt. Skriftlig votering skal
foretas dersom en eller flere SP-representanter ønsker det.
Vedtak fattes med alminnelig flertall; det vil si over halvparten av de avgitte stemmene
uten å inkludere blanke stemmer, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene eller
forretningsorden. I saker som krever kvalifisert flertall; dvs 2/3 av de stemmeberettigede,
har SP-representantene plikt til å stemme for eller imot forslaget, og kan ikke stemme
avholdende.
Endring av forretningsorden krever 2/3 flertall.

5.

Protokolltilførsel

Protokolltilførsler kan forlanges av alle representanter med forslagsrett. Protokolltilførsler
må meldes innen behandlingen av saken er avsluttet og leveres skriftlig til ordstyrerne.
Alle som er enig i protokolltilførselen melder dette før møtets slutt og disse føres til i
protokolltilførselen.

6.

Sluttbestemmelser

Forretningsorden kan ikke stride mot STA sine vedtekter.
Hvis et spørsmål ikke er regulert i forretningsorden eller av vedtektene, kan SP med
alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde.
Denne forretningsorden gjelder til annen er vedtatt i SP og skal voteres over under
konstituering av nytt Studentparlament.
Studentorganisasjonen i Agder
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Referat
22.11.17
Irene Bredal
010

REFERAT
fra
Møtedato:

Valgforsamling UiA-styret

Studentparlamentet:

Per Thomas Byrkjedal
Arne Borgersen
Rebekka Ø. Blom
Julie Eide
Kim Richard Henden Klem
Victor Andrè Larsson
Tererai Obey Sithole
Anne Elisabeth Hvaleby
Andreas Gravdahl
Maiken Græsli
Vetle Iversen
Salman Oahed
Pernille K. Rist-Christensen
Egil Tveit
Ane Margrethe R. Eliassen
Thorstein Johannessen

STA-styret:

Kai Steffen Østensen
Kristian B. Bakken
Aina Aarsheim
Birgitte Kalvatn
Benedicte Nordlie

Andre:

Onsdag 22. november 2017 kl. 16.15

Veslemøy Raabe, UiAs Valgstyre
Elin Gauslaa, UiAs Valgstyre
Christine Alveberg, kandidat
Kjetil Nyjordet, kandidat
Olea Magdalene Norset, kandidat
Nin Ingelin Festvåg, kandidat
Theodor B. Helland, kandidat
Ingrid Jacobsen, Valgkomiteen

Ordstyrere:

Camilla J. Hansen

Referent:

Irene Bredal

Forfall:

Mats Cromann
Ingeborg K. Hjort
Hanna S. Nygaard
Anne Jasmine H. Deliler
Joakim Rødland
Daniel Møller-Stray

2

Kai Steffen ønsket velkommen til valgforsamling for universitetsstyret,
og en spesiell velkommen til tilhørerne.
Styret hadde innstilt på Camilla J. Hansen som ordstyrer, dette var ok
for SP.

Vedtakssaker
Valgforsamling
Valg av representanter til Universitetsstyret
Valgkomiteen(VK) informerte om prosessen, før ordstyrerbenken
spurte om det var flere kandidater. Deretter holdt kandidatene valgtale,
før det ble åpnet for spørsmål til kandidatene.
Valgkomiteen la frem sin innstilling og redegjorde for denne.
Følgende stilte til valg:
Christine Alveberg, Theodor B. Helland, Robin Amir R. Moudnib,
Kjetil Nyjordet, Ingvild Sommerfelt og Arne Bastian Wiik.
Følgende ble valgt:
Fast:
Christine Alveberg
Robin Amir R. Moudnib

Vara:
1. Ingvild Sommerfelt
2. Kjetil Nyjordet

Kai Steffen takket for møtet og gratulerte de som hadde vunnet. Møtet
ble lukket og man avholdt en liten pause.
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
22.11.17
Irene Bredal
010

REFERAT
fra
Møtedato:

Møte i Studentparlamentet
Onsdag 22.november 2017, klokken 17.30

Studentparlamentet:

Per Thomas Byrkjedal
Arne Borgersen
Rebekka Ø. Blom
Julie Eide
Kim Richard Henden Klem
Victor Andrè Larsson
Tererai Obey Sithole
Anne Elisabeth Hvaleby
Andreas Gravdahl
Maiken Græsli
Vetle Iversen
Salman Oahed
Pernille K. Rist-Christensen
Egil Tveit
Ane Margrethe R. Eliassen
Thorstein Johannessen

STA-styret:

Kai Steffen Østensen
Kristian B. Bakken
Aina Aarsheim
Birgitte Kalvatn
Benedicte Nordlie

Andre:

Christine Alveberg, UiA-styret
Kjetil Nyjordet, UiA-styret
Ingrid Jacobsen, Valgkomiteen
Robin Amir R. Moudnib, kandidat
Olea Magdalene Norset, kandidat
Therese Kanppskog, TeknaStudent UiA

Ordstyrere:

Camilla J. Hansen

Referent:

Irene Bredal

Forfall:

Mats Cromann
Ingeborg K. Hjort
Hanna S. Nygaard
Anne Jasmine H. Deliler
Joakim Rødland
Daniel Møller-Stray
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SAKSLISTE
SP-sak 00a/17

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Camilla J. Hansen
Godkjent

SP-sak 00b/17

Opprop
SP var 16 stykk til stede, og var vedtaksdyktig.

SP-sak 00c/16

Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden
Innkalling
Godkjent
Sakslisten
Egil meldte inn en eventueltsak som het print.
Godkjent med en kommentar
Dagsorden
Godkjent

SP-sak 00d/17

Godkjenning av protokoll fra 25.10.17
Godkjent med en kommentar

SP-sak 55/17

Siden sist
Det ble åpnet for spørsmål, som Kai Steffen og Kristian svarte på. Disse
omhandlet utdypning av høringssvar og Life Skills.

Vedtakssaker
SP-sak 56/17

Søknad om medlemsskap i STA, TeknaStudent UiA
Forslag til vedtak

3

TeknaStudent UiA er medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra
22.november 2017, med de rettigheter og plikter det innebærer.
Enstemmig vedtatt
SP-sak 57/17

Søknad om medlemskap i STA, Agder Studentmållag
Reglement for studentaktiviteter, § 2.3, sier blant annet det følgende om
behandling i Studentparlamentet; Studentaktiviteter, som søker
medlemskap i STA, må holde et innlegg på 5 minutt til
Studentparlamentet der de redegjør for hvorfor de ønsker å bli medlem.
Studentaktiviteten møtte ikke opp på møtte, og saken ble av den grunn
ikke realitetsbehandlet.

SP-sak 58/17

Valgforsamling
Det ble gjennomført en valgforsamling til råd, styrer og utvalg. Medlem
av Valgkomiteen, Ingrid Jacobsen, la frem deres innstilling på hvert
verv, og det ble åpnet for spørsmål til prosessen. Ordstyrebenken spurte
under hvert verv om det var noen andre kandidater, det var flere som
stilte under selve møtet.
Valgresultatet ble som følger:
Tilsettingsutvalget
Faste representanter
Olea Magdalene Norset
Marius N. Olsen

Vararepresentanter
1. Andreas Gravdahl
2. Ingvild Sommerfelt

Klagenemda
Faste representanter
Sunniva F. Fekjær
Andreas Gravdahl

Vararepresentanter
1. Marius N. Olsen
2. Linn Håland

Valgstyret
Faste representanter
Andreas Gravdahl
Malin Birgitte E. Reini

Vararepresentanter
1. Marielle B. Damgård
2.

Prisutvalget
Faste representanter
Pernille K. Rist-Christensen
Julie Eide
STAs Valgkomité
Medlemmer

Vararepresentanter
1.
2.
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Andreas Gravdahl
Pernille K. Rist-Christensen
Delegasjon til NSOs Landsmøte
Faste representanter
Andreas Gravdahl
Anne Elisabeth Hvaleby
Ingvild Sommerfelt
Robin Amir R. Moudnib
Kjetil Nyjordet
Kristina Kjær
Nin Ingelin Festvåg

Vararepresentanter
1. Malin Birgitte E. Reini
2. Marielle B. Damgård

STAs representanter i Unikumstyret
Fast representant
Kjetil Nyjordet

Forslag nr. 1

SP-Sak 58/17

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
STA-styret

Vararepresentant
Robin Amir R. Moudnib

Kapittel:

Side/Punkt

Forslagsstiller
Forslag
STA-styret får fullmakt til å supplere i de verv der det er ledige plasser, i samråd med
Valgkomiteen.
Enstemmig vedtatt

Vedtak

SP-sak 59/17

Budsjett 2018
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar budsjett for 2018, med de endringer som
måtte forekomme på møtte. Prinsipper for internasjonal solidaritet
vedtas med de endringer som måtte fremkomme under møtet.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 60/17

Endring av valgperiode, intensjonsvedtak

Forslag nr. 1

SP-Sak 60/17

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Thorstein
Johannessen

Forslagsstiller

Kapittel:

Side
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Forslag
Endre …fra juli til juni
Til å lyde….fra juli til juni påfølgende år…
Falt med 3 stemmer

Vedtak

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar en intensjon om å endre valgperioden for
Studentparlamentet fra høst til vår, studentparlamentsperioden vil da
vare fra juli til juni, og valget gjennomføres på våren, med de endringer
Som måtte forekomme på møtet.
Vedtatt mot en stemme

Diskusjonssaker
SP-sak 61/17

Kontrollkomité i STA
Det var kommet innspill om at dette var noe STA burde ha, og STAstyret bad Studentparlamentet diskutere saken. Det ble nevnt både
positive og negativer sider ved å ha en kontrollkomité.
Studentparlamentet tok en prøvevotering på saken, det var 14 som
stemte for å se på muligheten for å ha en kontrollkomité, og 4 som
stemte imot.

Orienteringssaker
SP-sak 62/17

Eventuelt
Egil hadde en sak som gjaldt print og papirer til SP-møtene. Man får
SP-papirene på mail, så det burde være mulig å spare miljøet ved å ikke
skrive disse ut til møtene.
Det kan gjerne bli slik at de som ønsker å få noe skrive ut, kan be Irene
om å få det. Det var enighet om at dette var en god ide.
Til slutt holdt Kai Steffen noen avsluttende ord, og takket alle som
hadde sitt siste møte for innsatsen.

Møtet ble avsluttet klokken 21.15.

Siden sist
I denne saken får du et innblikk i hva som har skjedd av betydelige hendelser i STAs arbeid. I
tillegg får vi en redegjørelse fra studentene i Universitetsstyret på hva som skjer sentralt på
UiA.
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 på spørsmål fra alle medlemmer i STAstyret og de to representantene i UiA-styret.
Saken er delt inn i fire temaer.
Høringer
STA har ikke svart på noen formell høring siden sist.
Media
STA har vært i media flere ganger siden sist:
-

-

-

Irene skrev Unikum-innlegget: Føkk burde
Birgitte har hatt fast innlegg i Unikum.
Kai Steffen har svart på innlegg til Bastian Wiik om valg i STA.
Benedicte var i FVN i forbindelse med åpningen av nye Vilhelm Krags Hall
(https://www.krsby.no/student/i/Mg1n4B/Apnet-nye-Vrimlehallen---Fett-med-nykantine)
Kai Steffen har vært i media – både NRK Rogaland og NRK Sørlandet og diskutert
med Kunnskapsministeren om nye tiltak for beredskap i sektoren. Det gikk både på
nett og en egen sekvens på radio om studenter og beredskap.
(https://www.nrk.no/rogaland/kunnskapsministeren-vil-at-universitetene-skal-stopperadikalisering-1.13850604)
Kai Steffen har bidratt inn i en leder-spalte for studentavisa Khrono om hva
studentlederne i Norge ønsker seg av sin egen rektor og kunnskapsministeren for det
nye året. (https://khrono.no/sta-ostensen-agder/ikke-drit-dere-ut-i-2018/204327)

Arrangementer og konferanser
-

Deler av styret deltok på UiA-festen 28. november i Kilden sammen med
Studentparlamentet og ledere for studentaktiviteter og linjeforeninger.
1. desember og 4. desember delte styret, ledelsen på UiA og ledelsen i SiA ut grøt til
studenter i både Grimstad og Kristiansand.
STA avholdt julebord både for Studentparlamentet og for styret i slutten av desember.
Styret deltok på UiAs strategikonferanse i Grimstad den 19. desember. Benedicte
holdt innlegg om praksis og STA fikk skryt for arbeid med mobbing i sektoren.
Irene og Kai Steffen var i Stavanger på Kunnskapsdepartementet og Beredskapsrådets
konferanse om beredskap. Beredskapskonferansen var den første i sitt slag og Kai
Steffen holdt innlegg og deltok i debatt om beredskap på vegne av studentene i Norge.

-

Styret har arrangert for Studentparlamentet oppstartsseminar. Seminaret var i Lyngdal
og fant sted fra 12. januar til 14. januar.
Styret deltok på åpningen av nye Vilhelm Krags hall i Kristiansand hvor Benedicte
talte i leder og nestleders fravær.
Birgitte ønsket nye studenter – både norske og internasjonale – velkommen til UiA i
leder og nestleders fravær under studiestart 8. januar.
Flere i styret deltok på Values-seminar i november hvor verdiene i norsk høyere
utdanning ble diskutert.
Styret har deltatt på Agderkonferansen hvor Kai Steffen deltok under en debatt som
studentleder.

Aktivitet
-

-

-

-

-

Kai Steffen var med UiA-ledelsen i møte med nye stortingspolitikere fra Sørlandet 1.
desember i Grimstad. Her ble de fortalt om UiAs satsinger og hva som er viktig for
oss.
Kai Steffen har fulgt saken om omlegging til parkeringsavgift på UiA.
Kai Steffen har vært studentenes representant i utbyggingsprosjektet til nye etasjer på
bygg F, G og J i Kristiansand.
Hele styret har deltatt på julefrokost hos SiA Helse.
21. desember var Kai Steffen, Kristian og Irene med på fakultetsdirektør- og
dekanmøte hvor vi presenterte vår evaluering av Studentvalget 2017.
Styret har sendt ut julekort til samarbeidspartnere.
3. januar hadde Kai Steffen møte med NSO og professor Ingrid Lund for å bistå dem i
arbeidet med en ny lov for studenter og læringsmiljø. Arbeidet her følges opp i
samarbeid med NSO fremover.
Styret var tilbake på jobb 4. januar og årets første styremøte ble avholdt da.
Styremøtene fremover avholdes mandager fra kl. 10.00.
Kai Steffen skal studere i tillegg til å være STA-leder, men vil ikke la studiene gå ut
over jobben som leder.
Kai Steffen og Kristian har vært på reise til Stavanger og diskutert
studentrådsmodellen Kristiansand kommune skal endre på, etter innspill fra
Studentrådet i Kristiansand (SiK) hvor STA har leder-vervet. I tillegg har vi gitt våre
erfaringer på tillitsvalgtarbeid og sammen diskutert videre satsingsområder vi kan
samarbeide om.
Kai Steffen og Kristian har vært i Bergen og møtt flere samarbeidsorganisasjoner.
Baktanken var å diskutere valgordninger og internasjonal politikk.
Birgitte har arbeidet med ny studentklinikk for psykisk helse.
Kai Steffen og Kristian har fulgt saken om nytt legesenter på Campus Kristiansand.
Dette er vedtatt og vil komme i etasjer over Spicheren. Kristian fortsetter i
arbeidsgruppe med å utvikle tjenestene for studentene.
Aina har jobbet med ORG-123 for tillitsvalgte.
Styret har gjennomført en halvårsrapportering for STAs strategi.
Styret har etter innspill fra styremedlemmer gjennomført et Ut-av-skallet-seminar med
dekan på fakultet for kunstfag.
Styret har arbeidet med og forberedt oppstartsseminar.
Irene har ført regnskap.
Kai Steffen og Irene har gjennomført månedlig HMS-samtale.
Kristian har deltatt på erfaringsseminar med nytt LMS-system, Canvas.

-

Styret følger opp andre råd, styrer og utvalg i tillegg til å arbeide med UiA-strategien,
Felles løft-strategien, En by for alle, TV-godis og Universitetsbystrategien.
Kristian har vært med på åpningen av Global Lounge i Vilhelm Krags hall.
Benedicte har arbeidet mye med automatisk begrunnelse, og Kai Steffen og Benedicte
har arbeidet med oppfølging av kvalitetsmeldingen i samråd med FFPU.

Siden sist fra Universitetsstyremedlemmene på UiA
av Robin Moudnib og Christine Alveberg
Det har ikke funnet sted noe styremøtet i Universitetstyret side sist. Det er valgt nye
representanter for studentene inn i styret. Studentparlamentet valgte Christine
Alveberg og Robin Amir Rondestvedt Moudnib.
Det har vært avholdt en opplæring for nye representanter i styret, hvor begge har
deltatt.

ORIENTERING TIL MEDLEMSLAG FRA NSO
Denne orienteringen følger vår handlingsplan for året 2017/2018 og er en forkortet
versjon av vårt arbeid fra 1. desember til den 12. januar. For mer informasjon kan dere
gjerne følge oss på Facebook, Twitter eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev på
www.student.no
LIK RETT TIL UTDANNING
Vi jobber med å påvirke husbanken sin revideringsprosess av kostnads- og
tilskuddsrammen for studentboliger i forslag til revidert satsbudsjett.
KVALITET I UTDANNING
Her har vi brukt fokuset i media på seksuell trakassering og “#metoo” i akademia for å
vise at studenter har for dårlig rettsikerhet og at vi trenger en læringsmiljølov. Vi har fått
Universitets- og høgskolerådet (UHR) skal nå sette ned en komité som skal jobbe med
mobbing og trakassering i akademia.
INTERNASJONALT OG SOLIDARITET
I desember ble det avholdt styremøte i den europeiske studentunionen (ESU), der blant
annet langtidsstrategien skulle vedtas. NSO fikk her gjennomslag for at ESU fortsatt skal
satse på den globale studentstemmen. Vi har også jobbet med å få på plass en god
erstatning for kvoteordningen som ble utfaset i 2016.

VALG 2017
I møter med politikere trekker vi hovedsaklig frem studiefinansiering, gradsstipendiering,
studentboliger og kvoteordningen. Vi har også fulgt med på hva som kan komme ut av
regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Venstre og FRP. Trolig kommer det en
erklæring snart.
ORGANISASJON
Vi fortsetter å ha nyhetsbrev på video som man kan abonnere på ved å gå inn på våre
nettsider. På Sentralstyremøte 3. vedtok vi blant annet resolusjon om internships og
Israel/Palestina, tolkning plattform for organisering av UH-sektoren og mer. Sentralstyret
besluttet også at NSO ikke skal bli miljøfyrtårnsertifisert, men heller skal iverksette tiltak
innad i organisasjonen. Sakspapirene til SST kan leses her og resolusjonene finnes her .
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Søknad om medlemskap fra Trisalus
Bakgrunn for saken
STA har mottatt en søknad om medlemskap fra linjeforeningen Trisalus (linjeforening for
studieretningene folkehelse, idrett og ernæring), og hatt denne til behandling i styret.
Argumentasjon
Trisalus er en linjeforening med formål å skape et godt samhold mellom studieretningene
folkehelse, idrett og ernæring. De ønsker å bidra til at studentene skal føle en tilhørighet både til
instituttet og UiA, samt skape gode relasjoner mellom bedrifter og studenter. Samtidig ønsker de
å arbeide mot et godt akademisk samarbeid med de administrative enheter på UiA. Trisalus
ønsker å skape et bedre faglig og sosialt miljø blant studentene på årsstudium, bachelor- og
masternivå.
STA-styret har gjennomgått søknadstekst og vedtekter for aktiviteten, og bekrefter at Trisalus
oppfyller de krav og retningslinjer som er vedtatt, og er informert om de plikter og rettigheter et
eventuelt medlemskap i STA følger.
Forslag til vedtak
Trisalus blir medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 24.januar 2018, med de rettigheter og
plikter det innebærer.
Vedlegg
Vedlegg 1- Søknad fra Trisalus med tilhørende vedtekter
English Summary
STA has received an application for membership from the student activity Trisalus. Trisalus is an
activity for students at the institute for public health, sports and nutrition. They want to create a
better professional and social environment among all the students at the institute. The board has
undergone the application text and bylaws of the activity and confirm that Trisalus meet the
requirements and guidelines that have been adopted. Trisalus have been informed about the rights
and duties of a possible membership in STA requires.
Decision suggestion
Trisalus become members of the Student Organization of Agder from the 24th of January 2018,
with the rights and obligations it entails.

Søknad om medlemskap i Studentorganisasjonen i Agder (STA)
Aktivitetens navn: Trisalus
Organisasjonsnummer: 919 935 294.

1. Begrunnelse for hvorfor Trisalus ønsker å bli medlem av STA
Trisalus vil bli medlem av STA for å være med i felleskapet av andre linjeforeninger
og studentaktiviteter, og for at studenter lettere skal finne frem til linjeforeningen.
Dette for at vi linjeforeningen lettere skal få møte andre linjeforeninger og
studentaktiviter, og få samarbeide på tvers av studieprogrammer for å lære med å
blir bedre. Vi ønsker at studentene skal føle tilhørighet til mer enn instituttet, og få
kontakter på tvers av linjeforeninger og studieprogrammer.

2. Formålet med Trisalus
Formålet med linjeforeningen Trisalus er å skape et godt samhold mellom
studieretningene folkehelse, idrett og ernæring. Linjeforeningen vil også at
studentene skal føle en tilhørighet til både instituttet og UiA. Trisalus skal også hjelpe
studenter å skape gode relasjoner med bedrifter, både for å forstå mulighetene i
ettertid, og for å knytte kontakter. Linjeforeningen vil også jobbe for å få et godt
akademisk sammarbeid, ved å ha god kontakt med administrative enheter på UiA.

3. Trisalus ønsker å bidra til å skape et bedre miljø, både faglig og sosialt blant
studentene ved institutt for folkehelse, idrett og ernæring, både på årsstudium,
bachelor og masternivå. Studieretninger har mye av samme interesser, med små og
store klasser som har lite med hverandre å gjøre. Vi ønsker å ha et tilbud der alle kan
føle seg inkludert og velkomne, dele erfaringer og ha et godt samhold.

4. Planer for året som kommer
- Trisalus oppstartsfest/presentasjon av linjeforeningen
- Bedriftspresentasjoner
- Fagdag/Temakveld med foredragsholder
- Årsmøte, Mars
- Utflukt til høyt og lavt klatrepark

- Eksamensgrilling
- Grilling og aktivitetsdag under fadderuka

5. Medlemsliste
Alle studenter som tilhører institutt for folkehelse, idrett og ernæring.

6. Oversikt over styremedlemmer
Stilling

Navn

Tlf.

E-post

Elena
Leder

Therese

Årsstudium,
48304186

Leder.trisalus@gmail.com

Nyborg
Nestleder
Økonomiansvarlig

Arrangementansvarlig

Næringslivsansvarlig

Kathrine
Torgersen
Kjersti
Larsen

47828066

Nestleder.trisalus@gmail.com

90233543

Okonomi.trisalus@gmail.com

45424313

Arrangement.trisalus@gmail.com

Strand
Per
Thomas

Ernæring, mat og
kultur

Julie
Austvold

Studium

93498951

Naeringsliv.trisalus@gmail.com

Byrkjedal

Master,
Folkehesevitenskap
Bachelor,
Folkehesearbeid

Bachelor,
Folkehesearbeid

Master,
Idrettsvitenskap

7. Vedtekter
Vedtekter for TRISALUS
§ 1 Foreningens navn, formål og organisasjon
§ 1.1 Linjeforeningens navn er Trisalus.
§ 1.2 Trisalus formål er:
* Formålet med Linjeforeningen er å skape engasjement, godt samhold og skape et godt
fellesskap på fakultetet for idrett, folkehelse og ernæring på Universitetet i Agder(UiA).
*Å samarbeide med administrative og faglige enheter ved UiA for å stadig utvikle
studiene og styrke det akademiske fellesskapet.
*Å styrke og profilere studiene gjennom kontakt og samarbeid med arbeidslivet.
§ 1.3 Trisalus skal være partipolitisk uavhengig, og ikke uttale seg i politiske saker som
ikke er av studentpolitisk karakter.
§ 2 Medlemskap
§ 2.1 Trisalus skal ha egne vedtekter. Disse skal ikke være i strid med vedtektene og
reglementet til Studentorganisasjonen i Agder (STA).
§ 2.2 Trisalus skal være åpen for alle semesterregistrerte studenter tilhørende fakultetet
for Idrett, ernæring og folkehelse.

§ 2.3 Alle medlemmer av Trisalus har tale-, forslags og stemmerett ved årsmøtet.
§3 Styret
3.1 Styret skal bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig, kommunikasjonsansvarlig,
arrangementansvarlig og næringslivansvarlig. Disse velges av årsmøtet.
§ 3.2 Leder er ansvarlig for å innkalle til styremøter så ofte det trengs. Styret er
vedtaksdyktig når alle er innkalt, og minst halvparten av styremedlemmene er til stedet.
§ 3.3 Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§ 3.4 Alle styremøter skal Refereres. Referatet gjøres tilgjengelig for alle medlemmer i
foreningen, hvis den ikke inneholder konfidensielle saker.
§ 3.5 Styret skal lede foreningens virksomhet, forvalte dens midler og fastsette og følge
opp mål, planer og budsjett.
§ 3.6 Hele styret har signaturrett for Trisalus, så lenge det er to (2) medlemmer som
signerer samtidig, og leder har signaturrett alene.
§ 4 Årsmøtet
§ 4.1 Årsmøtet er Trisalus øverste myndighet, og skal minst avholdes en gang i året.
§ 4.2 Styret innkaller til årsmøtet senest to (2) uker før møtet, og har møteplikt på
årsmøte. Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og forslag til dagsorden.
§ 4.3 Årsmøtet er vedtaksdyktige når alle medlemmer er innkalt, og minst ti (10) stykker
er til stede.
§ 4.4 Referat fra årsmøtet føres av referent. Referatet skal gjøres tilgjengelig for alle
medlemmer.
§ 4.5 På årsmøtet 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 styret
a. Leder
b. Nestleder
c. Økonomiansvarlig
d. Kommunikasjonsansvarlig
e. Næringslivsansvarlig
f. arrangementansvarlig
7. Innkomne saker
§ 4.6 Valg
§ 4.6a Styrevalg skal foregå ved skriftlig votering dersom mer enn en (1) kandidat stiller
til valg. Dersom det stiller mer en to kandidater, og ingen oppnår minst 50% skal det
avholdes to valgomganger. I andre valgomgang stiller de to kandidatene som fikk mest
stemmer i første valgomgang. Ved stemmelikhet i to påfølgende stemmeavgivninger
avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 4.6b Dersom ingen stiller til valg til et gitt verv på Årsmøtet, står styret fritt til selv å
finne / velge en person i ettertid. Ved frafall av styremedlemmer i perioden, står styret
ansvarlig for å erstatte det gjeldende styremedlem.
§4.7 Sittende periode i sin stilling er ett år, og går fra 1.juli, til 1. Juli året etter.
§ 5 Økonomi
§ 5.1 Trisalus skal ha egen organisasjonskonto.
§ 5.2 Styret har ansvar for økonomien til Trisalus. 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 må det begrunnes skriftlig, og det
kreves at minst fem (5) av Trisalus medlemmer signerer mistillitsforslaget.
§6.3 Anonyme mistillitsforslag forkastes.
§ 6.4 Ved mistillitsforslag skal STA kontaktes uten unødig opphold og senest fjorten (14)
dager etter at mistillitsforslaget er fremmet.
§ 6.5 Personen(e) det reises mistillit mot skal bekjentgjøres om forslaget så snart som
mulig etter at forslaget er fremmet.
§ 6.6 Mistillitsforslag skal behandles på Årsmøtet og vedtas med 2/3 flertall. Dersom det
er hensiktsmessig skal det kalles inn til ekstraordinær årsmøte. Mistillitsforslag skal alltid
behandles av ekstraordinær årsmøte dersom det er mer enn to (2) måneder frem til
neste ordinære årsmøte.
§ 6.7 Dersom mistillit vedtas fratrer personen sitt verv og / eller medlemskap med
umiddelbar virkning.
§ 6.8 Vedtak om mistillit kan påklages til STA-styret.
§ 7 Oppløsning
§ 7.1 Vedtak om oppløsning av Trisalus krever ¾ flertall på to følgende årsmøter, eller
årsmøte med påfølgende ekstraordinært årsmøte.
§ 7.2 Dersom Trisalus oppløses skal alle midler tildelt av Velferdstinget i Agder (VT)/
Studentsamskipnaden i Agder (SiA), tilbakeføres til VT/ SiA. Egenopptjente midler, som
ikke er tildelt av VT/ SiA, kan Trisalus fordele selv.
§ 8 Ikrafttredelse
Vedtektsendringer trer normalt i kraft etter at årsmøte er hevet, dersom ikke årsmøte
vedtar noe annet
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Søknad om medlemskap frå Studentmållaget i Agder
Bakgrunn for saken
STA har motteke ein søknad om medlemsskap frå studentforeininga Studentmållaget i Agder og
hatt den til behandling i styret.
Argumentasjon
Studentmållaget i Agder er ein studentaktivitet med føremål om å engasjere studentar i nynorsk
og dialekter, samt hjelpe studentar til å vite kva moglegheiter dei har på Universitetet i Agder
(UiA). Studentmållaget i Agder ynskjer å tilby ulike kurs og samankomstar, i tillegg til å
synliggjere og fronte nynorskbrukarar og dialektinteresserte. De ynskjer vidare å skape sosiale
arrangement for studentar med same interesse og vere synlege blant dei andre studentane
gjennom hele studieåret.
STA-styret har gjennomgått aktivitetens søknadstekst og vedtekter, og kan bekrefte at
Studentmållaget i Agder oppfyller dei krav og retningslinjer som er vedteke, og er informert om
dei pliktar og rettigheiter eit eventuelt medlemskap i STA fylgjer.
Forslag til vedtak
Studentmållaget i Agder vert medlem av Studentorganisasjonen i Agder frå 24.januar 2018, med
dei rettigheiter og pliktar det inneberer.
Vedlegg
Vedlegg 1- Søknad frå Studentmållaget i Agder med tilhøyrande vedtekter
English Summary
STA has received an application for membership from the student activity Studentmållaget i
Agder. Studentmållaget i Agder is an activity for students that are interested in Norwegian
Nynorsk and the multiple dialects in Norway. The board has undergone the application text and
bylaws of the activity and confirm that Studentmållaget i Agder meet the requirements and
guidelines that have been adopted. Studentmållaget i Agder have been informed about the rights
and duties of a possible membership in STA requires.
Decision suggestion
Studentmållaget i Agder become a member of the Student Organization of Agder from 24th
January 2018, with the rights and obligations it entails.

Søknad til STA.

1.
Kvifor vil me verte medlem?
For å verte meir synlege, kunne stå på stand i Vrimle, bli med på møter, moglegskap til å
«låne» bygg til evnt. møter/arrangement.
2.
Kva er formålet med aktiviteten?
Engasjere studentar i nynorsk og dialektar, hjelpa studentar til å vita kva rettighetar dei har.
3.
Kva aktivitetar kan me tilby?
Kurs, sosiale samankomstar, synleggjera og fronta nynorsbrukarar og dialektinteresserte,
vafflar og mozell.
4.
Planar for året:
Dette semesteret ynskjer me å få til ein scrabble-kveld. . Før sommaren ynskjer me
å få til ein avslutning for alle medlemmane våre. Ellers vil me også komme i gong
med stand så fort som mogleg.
Me vil prøve å få til eit nynorskkurs for alle som er interessert i September.
Me vil også vere synlege i faddervekene med både stand, t-skjorter og evt. Eit
foredrag i studiestart. Før jul vil me og ha ein grautkveld.
5.
Medlemsliste:
Leiar
Hilde Hagen 46950687 Hagen.hilde27@gmail.com 2.
Lektor 8.-13.
år
trinn
Ireneslethei@hotmail.com
Nestleiar
Irene Sletthei 47753230
2.
Lektor 8.-13.
år
trinn
41442486
Kasser
Oda
odatho@me.com
2.år Lektor 8.-13.
Thorbjørnsen
trinn
Nielsen
Skrivar
Lise Østebø 48120370 lise.ostebo@gmail.com
2.
Lektor 8.-13.
år
trinn
tonjerimmen@outlook.com
Styremedlem Tonje Lissi
2.
Lektor 8.-13.
90042403
Rimmen
år
trinn
Styremedlem Anna
Synnøve
Røysland
Styremedlem Marthe
Mæland
Styremedlem Gunnar
Myhre
Vara

Anja-Merete
Sletten
Reknes

95005061

anna_synnove@hotmail.com

1.år Lektor 8.-13.
trinn

94820133

martm15@uia.no

1.år Lektor 8.-13.
trinn
1.år Utøvande,
rytmisk
musikk
Filmvitenskap
og
filmproduksjon

93047778

anja.sletten94@gmail.com

Vara

Ingvild
Larsen
Røkke
Vara
Ingvild
Vestbø
Styremedlem Helene
Stulien
Lauen
Styremedlem Helga
Farestveit

97603622

ingvildrokke@hotmail.com

3.år Nordisk språk
og litteratur

97128750

Ingvest91@hotmail.com

99511835

Hslauen@gmail.com

1.år Nordisk språk
og litteratur
1.år Lektor 8.-13.
trinn.

48148652

helgafarestveit@hotmail.no

Medlemar som ikkje sit i styret
Susane
Tlf:
Øyvindsdatter
98406818,
Webenstad
Cecilie Skogstad 95083355

Email:

1. år

4.år Klassisk sang

97susanne@gmail.com

Lektor 8.13.trinn.

cecilo16@student.uia.no

Sykepleien

eline.overbo1995@gmail.com

Nordisk
Batchelor

Olsen

Eline Ovrebo

90266401

LOVER FOR STUDENTMÅLLAGET I AGDER
§ 1. Føremål
1. Studentmållaget i Agder arbeider for å fremje nynorsken og dialektane på alle
samfunnsområde.
2. Studentmållaget i Agder skal arbeide i samsvar med føremålet, arbeidsprogrammet
og lovene til Norsk Målungdom.
§ 2. Medlemskap
1. Studentaktiviteten skal ha egne vedtekter. Vedtektene skal ikke være i strid med
vedtektene og reglementet til Studentorganisasjonen i Agder(STA) eller Norsk
Målungdom (NMU).
2. Studentmållaget i Agder er eit lokallag i Norsk Målungdom.
3. Ungdom som godkjenner føremålet til Norsk Målungdom og i tillegg er
semesterregistrert ved Universitetet i Agder og har betalt semesteravgift, kan vere
medlemer i Studentmållaget i Agder.
§ 3. Årsmøte
1. Årsmøtet skal vere kunngjort minst 10 dagar på førehand. Omframt årsmøte skal
haldast når årsmøtet, lovleg innkalla medlemsmøte, styret i laget eller 1/3 av
medlemene krev det.
2. Følgjande saker skal behandlast på årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av referent og ordstyrar
3. Vedtekter
4. Budsjett og rekneskap
5. Årsplan
6. Val av styre
a. Leiar
b. Nestleiar
c. Kasserar
d. Styremedlem
7. Utsendingar til landsmøtet i Norsk Målungdom og Noregs Mållag skal veljast
på årsmøtet. Årsmøtet kan eventuelt gje medlemsmøtet fullmakt til å velje
utsendingar.
8. Innkomne saker
3. Val. Valprosedyrer vert sett av styret, og skal godkjennast av årsmøtet med 2/3
fleirtal.
§ 4. Økonomi
1. Studentmållaget i Agder har ein eigen organisasjonskonto hos Sparebank 1 SR Bank.
2. Styret har ansvar for økonomien. Kasserar sit med hovudansvaret, i samråd med
leiar.
§ 5. Arbeidet til styret
1. Styret leier arbeidet i laget.
2. Styret skal syte for at årsmøtet får årsmelding og rekneskap.

3. Styret rår over eiga og skal drive laget på ein økonomisk forsvarleg måte i samsvar
med arbeidsplan og budsjett.

§ 6. Mistillit

§ 6.2 For at eit mistillitsforslag skal realitetsbehandlast krevs det at minst 5 av medlemmene
signerer mistillitsforslaget.
§ 6.3 Anonyme mistillitsforslag vert forkasta.
§ 6.4 Mistillitsforslag skal begrunnast skriftleg.
§ 6.5 Ved mistillitsforslag skal STA kontaktes utan unødig opphold, og seinast fjorten (14)
dagar etter at mistillitsforslaget er fremja.
§ 6.6 Personen(e) det reises mistillit mot skal bekjentgjerast om forslaget så snart som
mogleg etter at forslaget er fremja.
§ 6.7 Mistillitsforslag skal behandles på årsmøtet og vedtas med 2/3 fleirtall. Dersom det er
hensiktsmessig skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Mistillitsforslag skal alltid
behandles av ekstraordinært årsmøte dersom det er meir enn to (2) månadar fram til neste
ordinære årsmøte.
§ 6.8 Dersom mistillit vedtas fråtrer personen sitt verv og/eller medlemskap med umiddelbar
virkning.
§ 6.9 Vedtak om mistillit kan påklages til STA-styret.

§ 6. Nedlegging og føremålsskifte
1. Mistillitsforslag kan stillast mot enkeltmedlemmer, eit styremedlem eller heile styret.
2. For at eit mistillitsforslag skal realitetsbehandlast krevs det at minst 5 av
medlemmene signerer mistillitsforslaget.
3. Anonyme mistillitsforslag vert forkasta.
4. Mistillitsforslag skal begrunnast skriftleg.
5. Ved mistillitsforslag skal STA kontaktes utan unødig opphold, og seinast fjorten (14)
dagar etter at mistillitsforslaget er fremja.
6. Personen(e) det reises mistillit mot skal bekjentgjerast om forslaget så snart som
mogleg etter at forslaget er fremja.
7. Mistillitsforslag skal behandles på årsmøtet og vedtas med 2/3 fleirtall. Dersom det
er hensiktsmessig skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Mistillitsforslag skal
alltid behandles av ekstraordinært årsmøte dersom det er meir enn to (2) månadar
fram til neste ordinære årsmøte.
8. Dersom mistillit vedtas fråtrer personen sitt verv og/eller medlemskap med
umiddelbar virkning.
9. Vedtak om mistillit kan påklages til STA-styret.

§ 7. Nedlegging og føremålsskifte
1. Lova til Norsk Målungdom gjeld når ein skal avgjere om laget er lagt ned eller har
skift føremål.
2. Dersom studentaktiviteten vert lagt ned skal alle midlar tildelt av Velferdstinget i
Agder (VT)/ Studentsamskipnaden i Agder (SiA), tilbakeførast VT/SiA. Eigenopptjente
midlar, som ikkje er tildelt av VT/SiA, kan studentaktiviteten fordele sjølv.
§ 8. Ymse
1. Lover og føresegner for Norsk Målungdom som omhandlar tilhøve i målungdomslaga
eller organisasjonen ålment, gjeld òg for Studentmållaget i Agder.
§ 9. Lovene
1. Framlegg til lovbrigde skal vere kunngjort minst 5 dagar før årsmøtet. Årsmøtet kan
då vedta brigdet med 2/3 fleirtal.
2. Desse lovene kan ikkje stri med lovene åt Norsk Målungdom eller lovene åt
Studentorganisasjonen i Agder (STA).

SP-sak 05/18
Møtedato 24.01.18
Saksbehandler Kai Steffen

Møtedatoer for Studentparlamentet 2018
Bakgrunn for saken
På årets første møte skal STA-styret foreslå møtedatoer til Studentparlamentets årshjul. I
tillegg til møter har styret foreslått å legge valgforsamlingene i egne møter for å redusere
møtelengden på to av årets ni møter. Det fører til at det foreslås 11 møter i løpet av 2018.
Dette er etter innspill fra tidligere Studentparlamenter.
Argumentasjon
STA-styret ønsker å vedta møteplan for Studentparlamentet for å legge et godt grunnlag for
oppmøte det neste året. Forslag til vedtak skal passe med helligdager i 2018 og vil sikre
forutsigbarhet i møtehyppigheten i Studentparlamentet.
Økonomiske konsekvenser
Det er budsjettert med møter i vedtatt budsjett for 2018. Dette finnes under vedtaket i
protokoll for novembermøtet. Posten som belastes for bevertning og materiell er 6860.
Transport lastes på post 7100, reisekostnader RSU.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar den foreslåtte møteplanen for 2018 til Studentparlamentet, med de
endringer som måtte forekomme på møtet.
Møtetidspunkt er klokken 16.15.
24. januar – Kristiansand
21. februar – Grimstad
20. mars – Kristiansand*
26. april – Grimstad*
23. mai – Kristiansand
30. mai – Kristiansand (valgforsamling)
29. august – Kristiansand
26. september – Grimstad
31. oktober – Kristiansand
21. november – Grimstad
28. november – Grimstad (valgforsamling)
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Innstilling fra styret
STA-styret innstiller på den vedtatte planen som er foreslått.

English Summary
It is normal that STA-board presents a suggested schedule for meetings in the following year
(2018). This is presented for approval of the student parliament. Advanced scheduling is to
ensure a greater possibility for planning and a higher attendance rate.
The suggested schedule is as follows:
24th of January (Kristiansand)
21th of February (Grimstad)
20th of March (Kristiansand)*
26th of April (Grimstad)*
23th of May (Kristiansand)
30th of May (Kristiansand) – election
29th of August (Kristiansand)
26th of September (Grimstad)
31th of October (Kristiansand)
21st of November (Grimstad)
28th of November (Grimstad) - election
It is suggested that meetings begin at 4.15pm.

Decision suggestion
The Student Parliament passes the suggested meeting schedule for 2018, with the changes
that might come at the meeting.

SP-sak 06/18
Møtedato 24.01.18
Saksbehandler Kristian Bakken

Resolusjon om sosiale medier på utveksling, i feltarbeid eller i praksis
Bakgrunn for saken
Bakgrunnen for at denne resolusjonen løftes er at STA ble kontaktet av Studentenes og
Akademikerens Internasjonale Hjelpefond (SAIH), i forbindelse med deres kampanje om
bruk av sosiale medier denne høsten. Bakgrunnen for deres kampanje har vært måten folk i
det globale sør fremstilles på sosiale medier. Derfor ønsker SAIH at de ulike
utdanningsinstitusjonene skal iverksette retningslinjer for bruk av sosiale medier på
utveksling, i feltarbeid eller i internasjonal praksis.
Argumentasjon
STA-styret mener det er viktig at universitetet tar ansvar for å sikre at studentene vi har i
utlandet viser sine opplevelser på en måte som fremmer verdighet for de menneskene som
våre studenter møter. Gjennom å skape en bevissthet rundt bruken av sosiale medier i det
globale sør viser SAIH viktigheten av å promotere verdighet heller enn stereotypier.
Gjennom sosiale medier fungerer studentene som ambassadører for sitt utvekslingssted,
feltarbeid-sted, eller praksissted. Studentene fungerer også som ambassadører for UiA.
Bildene studentene legger ut på sosiale medier fungerer som «gratis» reklame, for UiA og for
den aktuelle studieretningen de går på.
Styret oppfatter ikke at dette er et stort problem blant UiA-studenter, men vi mener det er
viktig at det skapes en bevissthet rundt hvordan man bruker sosiale medier når man
representerer UiA i det globale sør.
Økonomiske konsekvenser
Denne resolusjonen vil ikke få økonomiske konsekvenser for STA.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar «Resolusjon om sosiale medier på utveksling, i feltarbeid eller i
praksis», med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Innstilling fra styret
Styret innstiller positivt på forslag til vedtak
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Vedlegg
Resolusjon om sosiale medier på utveksling, i feltarbeid eller i praksis.

English Summary
Resolution regarding the use of social media on student exchange, during fieldwork or in
practice is a resolution that the STA-board received from SAIH in relation to their autumn
campaign on the use of social media in the global south. In order to promote dignity SAIH
wants as many student democracies as possible to use this resolution, so that we can make the
university develop social media guidelines for students going abroad.

Decision suggestion
The resolution “Resolusjon om sosiale medier på utveksling, i feltarbeid eller i praksis” is
passed with the changes that might come during the meeting.

Resolusjon vedtatt av Studentparlamentet ved UiA xx.xx.xx

Resolusjon om sosiale medier på utveksling, i feltarbeid eller i praksis
Studentorganisasjonen i Agder (STA) krever retningslinjer for sosiale medier i forberedelsene
til studenter som skal på utveksling, feltarbeid og praksis ved Universitetet i Agder (UiA).
Utveksling og internasjonalisering i høyere utdanning er en økende trend i Norge og ved UiA.
Dette er en positiv og ønsket utvikling fordi internasjonalisering er en kilde til internasjonalt
samhold, økt samfunnsnytte, nye impulser og kulturell utveksling.
Samtidig øker tilgjengeligheten og bruken av sosiale medier. Dette gir stort ansvar både for
de som reiser og institusjonene som tilbyr utenlandsoppholdet. Det kan være krevende å
fremstille mennesker og omgivelser på en riktig og representativ måte i en kort Facebookoppdatering eller Instagram-post.
Til tross for gode intensjoner kan fokuset bli på seg selv og «eksotiske» opplevelser, samtidig
som lokalbefolkning fremstilles som passiv og stakkarslig. På den måten kan studenter i
utlandet selv bidra til å fremme et forenklet og stereotypisk bilde av Sør.
Studentorganisasjonen i Agder (STA) mener at UiA har et ansvar og en viktig rolle i å tilby
retningslinjer om og gode verktøy for bruk av sosiale medier til studentene som reiser på
utveksling, feltarbeid og praksis, slik at studentenes fortellinger til sine følgere i sosiale
medier fremmer verdighet, respekt og et nyansert bilde av Sør.
Studentorganisasjonen i Agder mener:


at studenter som skal på utveksling, felt og praksis i utlandet – spesielt til
utviklingsland – bør ha relevante forberedelser med retningslinjer og verktøy for bruk
av sosiale medier som fremmer verdighet, respekt og en nyansert fremstilling av
lokalbefolkning og omgivelser.

SP-sak 07/18
Møtedato 24.01.18
Saksbehandler: Kai Steffen Østensen

Politiske dokumenter
Bakgrunn for saken
STA har i lengre tid hatt et samledokument som Studentparlamentet får opp til behandling én
gang i året etter vedtektenes paragraf 5. Dokumentet heter politisk måldokument og
innebefatter STAs vedtatte politikk fordelt på tre områder: fag- og forsknings-, velferds- og
internasjonal politikk.
Dokumentet er omfattende og tar for seg mye politikk. Styret mener dokumentet til tider kan
fremstå rotete og lite oversiktlig, og for de som ikke kjenner dokumentet kan det også være
utfordrende å finne frem. I den forbindelse har styret diskutert hvilke muligheter som finnes
for å gjøre politikken mer tilgjengelig.
I Norsk studentorganisasjon (NSO) og andre studentdemokratier vi sammenligner oss med
praktiserer de politiske plattformer og politiske dokumenter. Dette er ulike typer dokumenter
som viser til politikk på ulike områder. Med andre ord: kapitlene i politisk måldokument kan
regnes som egne dokumenter i våre medstudenters studentorganisasjoner.
Styret ønsker å gå bort fra et politisk måldokument og heller bygge politikken opp i ulike
politiske dokumenter. Bakgrunnen for at man ikke benytter begrepet plattformer begrunnes i
hva som forventes av dokumentstørrelse. Et dokument kan være færre sider enn hva som
forventes når begrepet plattform brukes.
STA-styret ønsker at Studentparlamentet skal vedta en endring i saken som gir konsekvens i
forberedelsene til vedtektsmøtet vårt i mars. I og med at det er vedtektene som bestemmer
hvordan organisasjonen vår er bygd opp, må også de politiske dokumentene innarbeides her.
Det er nødvendig at Studentparlamentet fatter vedtak allerede i januar, slik at man ikke velger
egen komité for politisk måldokument, som etter samme paragraf 5 skal innstille på det
politiske måldokumentet.
Ved å fatte vedtak om at STA innfører politiske dokumenter med de forslag STA-styret legger
frem i dette sakspapiret, vil man engasjere de politiske utvalgene til å utarbeide dokumentene
som de selv innstiller på til Studentparlamentet i april. Styret vil legge opp til at denne
ordningen vedtektsfestes på mars-møtet. I og med at det politiske måldokumentet ikke skal
opp til behandling i Studentparlamentet før i april, vil man ikke bryte med vedtektene i
fremgangsmåten styret har skissert over.
Velger man å beholde dagens modell utlyser STA-styret valg til forberedende politisk komité
etter møtet i Studentparlamentet. Da vil man fremdeles være innenfor de rammer som er satt
for valg av politisk komité jmf. vedtektene. Utlysninger skal skje fire uker før valgmøter.
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Argumentasjon
STA-styrets argumentasjon er delvis gjort rede for i bakgrunn for saken. Bakgrunnen er
nemlig i seg selv et argument for å benytte seg av en annen dokumentløsning for vår politikk.
I tillegg kan det være lurt å bytte dokumentløsning for å fremheve ulike politikk til ulik tid.
De politiske dokumentene bør revideres minimum hvert tredje år, men har da ikke behov for å
løftes hvert år. Det gir rom for STA-styret og Studentparlamentet til å løfte opp de
plattformene som er utdaterte og som trenger ny input, istedenfor å gjennomgå hele
dokumentporteføljen uten at det har en hensikt.
STA-styret vil argumentere for at Studentparlamentet vedtar følgende ulike politiske
dokumenter.
Politisk dokument for utdanningskvalitet (forkortet PDU): styret mener dokumentet skal
videreføre store deler av det som i dag er fag- og forskningskapitelet i politisk måldokument.
STA-styret mener at fagpolitikk i tilknytning til forskningspolitikk utgjør det STA jobber for –
utdanningskvalitet i alt vi gjør. For å sikre kvalitet i fag, trengs forskning. Styret vil derfor
anbefale dokumentnavnet for å gi et reelt bilde på hva dokumentet faktisk skal omhandle.
Politisk dokument for internasjonalisering (forkortet PDI): styret mener at det politiske
måldokumentet i dag har et godt kapittel om STAs internasjonale politikk, likevel mener
styret at man er for lite kritisk til hva som bør være en del av vår internasjonale politikk. Man
er ukritiske i skille mellom internasjonalisering i akademia i forhold til politikk for å
inkludere internasjonale gjester. Det betyr at STA kan tydeliggjøre hvilken politikk vi ønsker å
ha for å internasjonalisere norsk akademia.
I tillegg mener styret at akademisk solidaritet vil være naturlig å ha med, fordi det handler om
verdigrunnlaget til det globale akademia. Styret mener man bør flytte politikk som går på
inkludering av internasjonale gjester til Politisk dokument for mangfold og likestilling.
Politisk dokument for studentvelferd (forkortet PDV): bakgrunnen er at STA fremdeles
jobber aktivt med velferdspolitikk gjennom Studentrådet i Kristiansand (SiK) og vil ha behov
for å mene noe om blant annet kollektivsatsing, studentboliger og studenthelsetiltak. Likevel
vil styret anbefale at plattformen ikke er like omfattende som i dag, i og med at Velferdstinget
i Agder(VT) har det overordnede ansvaret i å arbeide med velferdspolitikk.
Politisk dokument for læringsmiljø (forkortet PDL): bakgrunnen for at styret foreslår
dokumentet er at STA arbeider mye med læringsmiljø, i tillegg til mobbing og trakassering.
Styret mener det er viktig at STA tydeliggjør sitt eget politiske ståsted som gjør det lettere for
styret å kommentere og arbeide med tematikken. Det er viktig for styret at alle fem
læringsmiljø-faktorer fremheves: digitalt, fysisk, psykisk, organisatorisk og pedagogisk.
Politisk dokument for mangfold og likestilling (forkortet PDML): bakgrunnen for at styret
løfter plattformen er at STA jobber med tematikken på et særskilt nivå. Ikke bare møter man
fast i likestilling- og inkluderingsutvalget på UiA, men man uttaler seg stadig om mangfold
og likestilling i ulike debatter i akademia. Styret opplever at STA ikke har tilstrekkelig
politikk på feltet. I tillegg mener styret at man ikke tar stilling til hva mangfold skal innbefatte
og hvilke ulike grupper man jobber for. Det vil være naturlig å både mene noe om LHBT i
akademia på linje med mennesker med nedsatt funksjonsevne, minoritetsspråklige og
internasjonale studenter.
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Styret mener det er lurt å begrense antall plattformer, men mener likevel det er naturlig å
fremheve noen flere temaer enn hva dagens politiske måldokument gjør. Det handler både om
å vise hvilke tematikker Studentparlamentet mener er viktig, i tillegg til å imøtekomme
politiske diskusjoner i sektoren hvor STA i dag ikke har nok utfyllende politikk.
Hvem følger så opp de ulike plattformene?
Det vil komme en egen sak til Studentparlamentet hvor diskusjonen om dagens
stillingsbeskrivelser svarer på de oppgavene STA faktisk jobber med.
I den forbindelse vil en diskusjon kunne være at velferdspolitisk ansvarlig omdøpes til
læringsmiljøpolitisk ansvarlig med bakgrunn i at dette er en politisk diskurs i sektoren som vil
bli vedvarende, slik vi opplever den. I tillegg har man fått et mer aktivt Velferdsting i Agder
(VT) og et godt fungerende Studentrådet i Kristiansand (SiK) som dekker den formelle
tittelen velferdspolitisk ansvarlig tidligere har hatt.
I så fall vil styret anbefale at man ser for seg at stillingsbeskrivelsene til læringsmiljøpolitisk
ansvarlig konkretiseres til å følge opp tillitsvalgte med tanke på læringsmiljøarbeid som nå er
vedtatt som en del av kvalitetssystemet. I tillegg vil stillingen dekke over dagens felt
læringsmiljø, mobbing og trakassering.
Styret ser for seg at endringen kan gi leder et eget politisk ansvarsfelt, hvor leder følger opp
velferdspolitikken. Leder møter i SiK og har store deler av den daglige kontakten med VT. I
og med at velferdspolitikk utformes her, vil det være smart å la leder også eie det politiske
feltet.
Hvis Studentparlamentet i mars mener at det er en god løsning, vil styret anbefale at
stillingsbeskrivelsene endres til at dokumentene blir fulgt opp av følgende stillinger:
PDU: fagpolitisk ansvarlig og fag- og forskningspolitisk utvalg
PDI: nestleder og internasjonalt utvalg
PDV: leder
PDL: ny læringsmiljøpolitisk ansvarlig med nytt utvalg for læringsmiljø
PDML: ny læringsmiljøpolitisk ansvarlig med nytt utvalg for læringsmiljø
For å klargjøre er det viktig å legge til at endringen om hvem som følger opp de ulike
dokumentene ikke fattes endelig her, det er bare hvorvidt man skal gå over til politiske
dokumenter og hvilke dokumenter man skal utarbeide.
Som nevnt vil Studentparlamentet bli invitert inn i flere diskusjoner om stillingsbeskrivelsene
det neste året. Hvis det ikke vil bli gjort noen endringer vil en naturlig fordeling av
plattformene til oppfølging være:
PDU: fagpolitisk ansvarlig og fag- og forskningspolitisk utvalg
PDI: nestleder og internasjonalt utvalg
PDV: velferdspolitisk ansvarlig, velferdspolitisk utvalg og leder i SiK
PDL: velferdspolitisk ansvarlig og velferdspolitisk utvalg
PDML: velferdspolitisk ansvarlig og velferdspolitisk utvalg
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Fordelingen vil være avhengig av hvilke politiske dokumenter som vedtas, og vil uavhengig
av endringer i stillingsbeskrivelsene uansett måtte løftes opp i stillingsbeskrivelsene som skal
revideres i mars.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar at STA skal innordne sin politikk i politiske dokumenter, og at
følgende politiske dokumenter skal behandles i Studentparlamentet i april:
Politisk dokument for utdanningskvalitet (PDU)
Politisk dokument for internasjonalisering (PDI)
Politisk dokument for studentvelferd (PDV)
Politisk dokument for læringsmiljø (PDL)
Politisk dokument for mangfold og likestilling (PDML)
Følgende instans utarbeider og innstiller de ulike plattformene til aprilmøtet:
Fag- og forskningspolitisk utvalg innstiller på PDU.
Internasjonalt utvalg innstiller på PDI.
Velferdspolitisk utvalg innstiller på PDV.
Styret innstiller på PDL og PDML.
Beslutningen fattes med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller på at Studentparlamentet vedtar politiske dokumenter som grunnlag for
STAs politiske dokumenter, og at dokumentene som er gjengitt i vedtaket vedtas som
politiske dokumenter for organisasjonen.
Styret er også tydelig på at stillingsbeskrivelsene ikke diskuteres her og at Studentparlamentet
derfor vil komme tilbake til dette i mars, når styringsdokumentene planlegges diskutert.
Vedlegg

Ingen vedlegg.
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English Summary
The Student Organization organize its politics in the document called STAs Political
document. The document presents the politic into three topics in three different chapters:
Academic affairs and Research, Welfare and Internationalization.
STAs political document are big and makes it hard to figure out what STAs opinion is in an
easy way. The STA board believes that we must make our political documents transparent
and easy for people to find. This is the only way we can make sure that people with interest
are sure to find out what we mean as an organization.
Therefore, the STA-board brings this case to the Student Parliament. The STA-board prefer to
replace the Political document with separated political documents, which highlights different
political themes. The reason for not using the concept of political platforms is justified in the
way platforms can present a bigger size of document than a political document should do in
this case.
If the Student Parliament decides to use separated political documents, these will be prepared
for discussions by the different political committees of STA for the meeting in April. If the
Student Parliament decides to continue using the Political document, STA will be announcing
the election for the Prepatory committee for STAs political document right after this meeting.
The political documents the STA-board suggest is:
Political Document for Education Quality
Political Document for Internationalization
Political document for Student Welfare
Political document for Learning Environment
Political document for Diversity and Equality
Decision suggestion
The Student Parliament decides to replace STAs political document with separated political
documents. These documents will be:
Political Document for Education Quality
Political Document for Internationalization
Political document for Student Welfare
Political document for Learning Environment
Political document for Diversity and Equality

SP-sak 08/18
Møtedato 24.01.18
Saksbehandler Benedicte Nordlie

Mandat til landsmøtedelegasjonen

Bakgrunn for saken
Universitetet i Agder (UiA) skal være representert med en delegasjon på 8 representanter i
Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte denne våren. Møtet avholdes 20-22 april i
Tønsberg. Det skal også velges vararepresentanter knyttet til dette møtet. Det er viktig at
delegasjonen har et mandat og forholde seg til, som sier noe om hva som forventes av
delegasjonen som representerer studentene på UiA. I følge valgreglementet til STA, paragraf
1.4, skal delegatene velges på våren, og funksjonstiden gjelder for landsmøteperioden.
Argumentasjon
Studentorganisasjonen i Agder (STA) mener at delegasjonens standpunkt skal gjenspeile vår
vedtatte politikk. STA mener dette er et viktig moment ettersom det er vår politikk, og ikke
enkeltpersoners synspunkt som skal ligge til grunn når voteringer gjennomføres. Videre vil
delegasjonslederen ha et spesielt ansvar for at delegasjonens standpunkter gjenspeiler vår
vedtatte politikk. Det er delegasjonslederens oppgave både før og under landsmøtet å samle
delegasjonen, dette for å komme til enighet om endringsforslag som legges fram. For å oppnå
en union delegasjon kreves det god forberedelse for å sette seg inn i, samt forstå STAs
politikk.

I lys av dette må Studentparlamentet (SP) diskutere hvor mange interne formøter
delegasjonen minimum må gjennomføre i forkant av landsmøtet. I denne forbindelse må SP
også avgjøre om varadelegater er pliktig til å delta på formøtene for alle delegatene, som
avholdes 7-8 april i Trondheim. De tre siste årene har normen vært å avholde tre interne
formøter før landsmøtet, hvor både faste- og vararepresentantene skal delta. STA mener at
både faste- og vararepresentanter skal delta på de interne formøtene. Dette er hensiktsmessig
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for å sikre at alle som har en reell mulighet til å skulle representere studentene på UiA,
innehar samme forståelse av delegasjonens standpunkter.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar følgende mandat for landsmøtedelegasjonen


Både faste- og varadelegater plikter seg til å sette seg godt inn i sakene som skal
behandles på landsmøtet.



Delegasjonen skal avholde minst 3 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 formøtet til landsmøtet.



Delegasjonen konstituerer selv delegasjonsleder. Delegasjonsleder skal være en av de
faste delegatene.



Delegasjonens standpunkter skal gjenspeile STAs vedtatte politikk

Innstilling fra Styret
STA-styret innstiller på at saken vedtas.

English Summary
The National Union for students in Norway`s national meeting will be held in April. The
delegation usually has a mandate that is decided by the Student Parliament.

Decision suggestion
The Student Parliament passes the following mandate for the delegation to NSO`s national
meeting


Both main and vice-delegates are obligated to read and get to know the cases that are
being discussed at the national meeting.



The delegation must hold at least 3 pre-meetings before the national meeting to
discuss the cases. The delegation and its vice-delegates are obligated to attend these
meetings
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The delegation should as far as possible attend the pre-meeting.



The delegation constitutes their own leader. The delegation leader shall be one of the
main delegates.



The delegation shall base their decisions on STAs passed politics.

SP-sak 09/18
Møtedato 24.01.18
Saksbehandler Kai Steffen Østensen

Nytt grupperomsreglement på UiA
Bakgrunn for saken
Like før sommeren fikk STA gjennomslag for at bookingsystemet på UiA skulle forbedres og
moderniseres. STA-styret har derfor arbeidet med prosjektet og fulgt viktige prosesser som
potensielt kan gi studentene mye tilbake gjennom gode systemer.
I denne forbindelse kommer det nå en sak med forslag fra UiA på nytt reglement for
grupperommene. Styret mener saken er av en slik viktig karakter at den derfor må besluttes av
Studentparlamentet selv.
Hvordan systemet blir til slutt er foreløpig ikke klart, men det gjøres noen endringer nå som
krever at reglementet oppdateres. I dette saksnotatet argumenterer STA-styret for en del av
endringene. I tillegg foreslår man noen endringer styret ser på som viktige for studentene.
Argumentasjon
Dagens reglement ser slik ut:
REGLAR FOR BRUK AV GRUPPEROM
1. Grupperom er for grupper beståande av minimum 2 personar. Einskildstudentar må nytte
lesesalar.
2. Dersom eit grupperom ikkje er teke i bruk 30 minutt etter at det er reservert, står rommet til fri
disposisjon for andre grupper. Dei som har reservert grupperommet mistar altså heile
reservasjonen sin dersom grupperommet ikkje er teke i bruk 30 minutt etter at det er reservert.
Studentar har høve til å nytte rommet før det er gått 30 minutt, men må fråvike rommet
dersom dei som har reservert det kjem innan 30 minutt. Unntak: Ved munnlege eksamen som
startar kl. 09:00, må grupperommet vera reservert frå kl. 08:15.
3. Det er lov å reservere rom inntil 3 timar per dag per student.
4. Studentar er sjølv ansvarlege for utstyr som vert attgløymt i lokala.
5. Rommet skal ryddast etter bruk: Stolar og bord skal setjast på plass, vindauge skal latast att,
avfall skal fjernast.
NB! Ved reservasjon av grupperom og spesialrom er åpningstidene til UiA gjeldende.

Det er behov i prosjektet for nytt bookingsystem at man gjør noe med disse for at endringene
skal gjenspeiles i hvilke forventninger som legges til bruk av rommene.
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Det nye forslaget fra UiA ser slik ut:

Forslag til nytt grupperomsreglement, januar 2018
1. Grupperom er for forbeholdt akademisk arbeid for/med UiA studenter og består av
minimum 2 studenter
2. Er ikke grupperommet tatt i bruk 10 minutter etter reservert starttidspunkt, opphører hele
reservasjonen
3. Ved reservasjon av grupperom er åpningstidene (lenkes) til UiA gjeldende
4. Grupperom kan reservers max 3 timer fordelt på max 2 reservasjoner per gruppe, per dag
5. Brukere av rommet er selv ansvarlige for evt gjenglemt utstyr og at rommet forlates i god
stand
6. Unntak til reglement: Muntlig eksamen har alltid fortrinn ved reservasjon. Spesialrom i bygg
G-, K- og I-bygget på campus KRS og bygg C på campus GRM har eget reglement.
7. Er det feil/mangel på rom eller man opplever konflikt, vennligst rapporter dette her: Siifra
(lenkes)

Man gjør oppmerksom på at navn og universitetsregistrert e-post vil bli synlig ved
reservasjon.
Styret har valgt å legge til grunn nytt forslag til grupperomsreglement på UiA og
argumenterer følgelig:
1. STA-styret støtter at man tydeliggjør at grupperom skal brukes til akademisk arbeid,
og at det er mellom studenter og studenter og studenter og veiledere rommene er
forbeholdt. STA-styret støtter at enkelt personer ikke skal kunne booke et grupperom
alene.
2. STA-styret støtter endringen som foreslås fra 30 til 10 minutter. Bakgrunnen for det er
at nesten hver tredje student ikke møter opp til bruk av grupperommene og at
studenter som står uten på et tidligere stadige kan ta i bruk rommet. Det vil bli lagt til
rette for at man elektronisk skal måtte bekrefte at man tar i bruk rommet. På denne
måten vil ledige rom bli synlige også på internett. Hvordan dette løses er ikke helt
klart og er heller ikke relevant for regelverket som i dag foreslås.
Er grupperomsreservasjonen gjort av foreleser i en seriebooking for flere studenter vil
man ha mer enn ti minutter til å ta i bruk rommet, fordi det akademiske kvarter fra hel
til kvart over blir lagt inn i tillegg til de ti minuttene forslaget omhandler. Det betyr at
en forelesning kan avslutte 12.00 og grupperomssekvensen kan starte 12.15. Da vil
rommet i praksis ikke være klar til bruk for 12.15 og man vil kunne bekrefte ankomst
ti minutter inn i rommets bruk – da 12.25.
3. Styret støtter forslaget.
4. Styret støtter forslaget og mener at det kun er grupper som skal kunne booke
rommene, i og med at man minst skal være to som bruker det.
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5. Styret støtter ikke forslagets ordlyd, men likevel innholdet. Se i forslag til vedtak hva
styret foreslår. Bakgrunnen for nytt forslag er at man ikke kan ta ansvar for hva god
standard er, når dette ikke defineres. Derimot kan man sikre at rommet blir i den
standarden det var da man tok over, noe som også vil være rimelig om utstyr skulle
være ødelagt eller mangle.
6. Styret støtter forslaget.
7. Styret støtter forslaget.
Styret støtter også at navn på reservasjoner gjøres synlig i bookingsystemet i tillegg til de
offentlige studentmailene. Studenter, som av ulike årsaker krever anonymitet, vil ikke bli
berørt av dette.
Økonomiske konsekvenser
Det er ingen økonomisk konsekvens for STA.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar det foreslåtte reglement for grupperom på UiA, som vist under,
med de endringer som måtte forekomme på møtet. I tillegg støtter Studentparlamentet at navn
på studenter og offentlige studente-poster kan synliggjøres i bookingsystemet på UiA.

Nytt grupperomsreglement, UiA – 2018
1. Grupperom er for forbeholdt akademisk arbeid for/med UiA studenter og består av minimum
2 studenter
2. Er ikke grupperommet tatt i bruk 10 minutter etter reservert starttidspunkt, opphører hele
reservasjonen
3. Ved reservasjon av grupperom er åpningstidene (lenkes) til UiA gjeldende
4. Grupperom kan reservers max. 3 timer fordelt på max. 2 reservasjoner per gruppe, per dag
5. Brukere av rommet er selv ansvarlige for evt gjenglemt utstyr og at rommet forlates i den
samme stand som da de overtok rommet
6. Unntak til reglement: Muntlig eksamen har alltid fortrinn ved reservasjon. Spesialrom i bygg
G-, K- og I-bygget på campus KRS og bygg C på campus GRM har eget reglement.
7. Er det feil/mangel på rom eller man opplever konflikt, vennligst rapporter dette her: Siifra
(lenkes)

Innstilling fra styret
STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.
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English Summary
The University of Agder (UiA) has suggested new rules for lending the different group
rooms, and has asked STA to look at the suggestion. The STA-board feels that this is such an
important case that the Student Parliament should be able to discuss it.
The new suggestion is as follows:
1. The group rooms are reserved for academic work with/for students at UiA that consist
of a minimum of 2 students
2. The reservation will cease to exist if no one has started using the group room 10
minutes after the reserved time
3. Reservation of the group rooms are done according to UiA`s opening hours
4. The group rooms can be reserved for a maximum of 3 hours divided between 2
reservations per day per group
5. The users are responsible themselves for equipment that are left behind and that the
rooms are left in a good condition
6. Exception from the rules are: Oral exams will be preferred by reservations. Special
rooms in building G, K and I at campus Kristiansand and building C at campus
Grimstad has their own rules
7. If the rooms are lacking or missing something, or there are any conflicts, please report
these to UiA`s Speak out – system
Please be aware that the names and the UiA-registered e-mails will be visible when the rooms
are being reserved

SP sak 10/18
Møtedato: 24.01.2018
Saksbehandler: Aina Aarsheim

Hva vil Studentparlamentet diskutere i 2018?
Bakgrunn for saken
Studentorganisasjonen i Agder (STA) vil legge til rette for at Studentparlamentet skal få spille
inn saker dere ønsker å diskutere dette året. Dette kan være saker som medlemmer
Studentparlamentet stilte til valg på eller andre saker Studentparlamentet ser nytten av å
diskutere. Det er ingen begrensninger, men bør omhandle studentperspektiver enten lokalt,
nasjonalt eller internasjonalt.
Det er fint om medlemmer av Studentparlamentet også tenker på hvem som kan inkluderes i
saksforberedelser og om de har gode argumenter som er viktige i sakene de løfter frem.
Det vil være STA-styret som forbereder sakene til møtene i Studentparlamentet, hvor
medlemmer av Studentparlamentet vil kunne bli involvert om STA-styret trenger informasjon
eller hjelp i saksforberedelsene.
Økonomiske konsekvenser
Det vil ikke medføre noen økonomiske konsekvenser for Studentparlamentet i denne saken.
Summary English
The Student organization in Agder (STA) wants Student parliament to discuss what cases
Student parliament wants to discuss over the next year. This can be cases one expressed
through the election or other cases the Student parliament sees the need to discuss. There is no
limits as to what to discuss but the cases should be about the student perspective on either a
local, national or international level.
STA will prepare the cases for Student parliament, however members of Student parliament
should consider arguments in the cases, and whom to potentially bring in to the case
preparations.
There will be no financial consequences.

SP- sak 11/18
Møtedato 24.01.18
Saksbehandler Benedicte Nordlie

Kjønnskvotering og kjønnspoeng
Bakgrunn for saken
Universitetet i Agder (UiA) åpner for kjønnskvotering på sykepleierutdanningen, da de har et
mål om at alle studier skal ha minst 30 % studenter av hvert kjønn innen 20201. Dette
innbefatter også at ved studier hvor ett kjønn utgjør mindre enn 25 % av studentene skal det
gjennomføres særlige tiltak for studentrekruttering. Sykepleierutdanningen er i dag kraftig
overrepresentert av kvinner, hvor kvinnene i 2016 utgjorde 87,3 % av alle studentene på
bachelor i sykepleie. UiA håper at kjønnskvotering kan øke antall menn som velger å studere
sykepleie 2. I høringssvaret ”Forslag til endringar i opptaksforskrifta” hvor UiA blant annet
har svart på ”rangering av søkere ved opptak” kan man lese at de søker om å innføre
mannskvote eller kjønnspoeng for sykepleieutdanningen3. UiA ønsker primært å etablere en
kvoteordning, hvor 20 % av plassene skal settes av til menn som søker bachelor i sykepleie.
Subsidiært søker de om å etablere en ordning med to tillegsspoeng til menn som søker opptak
til bachelorprogram i sykepleie. Begge ordningene skal gjelde fra opptak til kull 2019 til og
med opptak til kull 2024. UiA har i dag ingen andre studier som benytter kjønnspoeng eller
kvotering, og søknaden til mannskvote i sykepleien er enda ikke ferdigbehandlet.
Videre vet Studentorganisasjonen i Agder (STA) at den reviderte utgaven av ”Lov om
likestilling mellom kjønnene” (likestillingsloven) som tråde i kraft januar 2018, åpner opp for
kjønnsnøytral positiv særbehandling av kjønnene4. Når den reviderte likestillingsloven nå trår
i kraft gir den mulighet pr. lov å utøve positiv særbehandling av både kvinner og menn. En
slik positiv særbehandling av kjønn var før forbeholdt kvinner som ble kvotert inn i
mannsdominerte yrker5. En slik særbehandling kan gjennomføres ved godkjent søknad til
Kunnskapsdepartamentet, og omfatter enkelte studier med svært skjev kjønnsbalanse.

1

LIM-plan UiA 2016-2020
https://www.nrk.no/sorlandet/uia-apner-for-_guttepoeng_-1.13786618
3
https://www.regjeringen.no/contentassets/288be52560834c01a0797aaf37f475c3/universitetet-i-agder.pdf
4
Paragraf 11 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
5
Paragraf 7 Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) LOV-2013-06-21-59 (utgått).
2

På bakgrunn av argumentasjonen over ser STA det nødvendig å utvikle vår kjønnspolitikk. Vi
mener at en diskusjon om våre holdninger til kjønnskvotering og kjønnspoeng i
Studentparlamentet (SP) kan bidra til nettopp dette.

Argumentasjon
For å gi en kortfattet oversikt over en mangfoldig debatt er en mulighet å referere til Komité
for Kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen). Kif-komiteen har sammenfattet for- og
motargumenter i debatten av kjønnspoeng og kjønnskvotering6. Dette er like
argumentasjonsrekker som UiA benytter i deres søknad om kjønnskvotering og kjønnspoeng i
sykepleien7. For det første vil de som er positive til kjønnskvoter og kjønnspoeng argumentere
for at kjønnsbalanse bidrar til økt kvalitet. Kif-komiteens argumentasjon legger vekt på at
kvaliteten økes ved at begge kjønn får lik mulighet til å prege utdanningen, hvor UiA
understreker at miljøet og kvaliteten forsterkes ved større mangfold. For det andre benyttes
rollemodellargumentet. Ved økt kjønnsbalanse ser man gjerne en positiv effekt på rekruttering
og gjennomføring for både gutter og jenter. UiA trekker frem at i situasjoner hvor et kjønn er
underrepresentert, er det mer sannsynlig at det underrepresenterte kjønnet ikke fullfører
utdanningen. Til slutt kan man benytte samfunnsargumentet for å forsvare bruk av
kjønnskvotering og kjønnspoeng. I lys av et større samfunnsperspektiv trengs begge kjønn til
både å representere- og gjenspeile mangfoldet i samfunnet. UiA uthever videre at de har et
ansvar for å bidra til et likestilt arbeidsliv, hvor for eksempel mannlige pasienter burde ha rett
til å treffe en mannlig sykepleier.

På den andre siden vil motstandere av kjønnskvotering og kjønnspoeng referere til det enkelte
individs rett og kvalifikasjoner. For det første benyttes meritokratiargumenter. Dette
argumentet innebærer at det skal være de med best meritter, for eksempel karakterer som skal
rangeres først i en opptakssammenheng. Dette henger ifølge KiF-komiteen sammen med et
rettferdighetsargument. Rettferdighetsargumentet legger til grunn at kjønnskvotering og
kjønnspoeng er urettferdig, da for eksempel de med dårligere karakterer kan rangeres foran de
med bedre karakterer. I UiAs tilfelle vil en kvotering på bachelor sykepleie føre til at 60

6
7

http://kifinfo.no/nb/2016/05/positiv-til-kjonnspoeng
Se fotnote 3

plasser vil bli avsatt til mannlige søkere8. En konsekvens av dette kan være at det ikke
nødvendigvis er de med best meritter som blir tilbudt en studieplass. På bakgrunn av dette
mener motstandere av kjønnskvotering og kjønnspoeng at andre metoder bør benyttes, som
for eksempel holdningskampanje. UiA har tidligere benyttet andre rekrutteringsmetoder for
kjønnsbalanse ved for eksempel bruk av video og brosjyrer på nett, samt informasjonsmøter
på videregående skoler. Slike tiltak har fungert godt for å for eksempel rekruttere kvinnelige
studenter til ingeniørutdanningen ved UiA9.

Denne oversikten viser bare en liten, men dog ulike sider av diskusjonen om kjønnskvoter og
kjønnspoeng. Det er klart det også finnes andre argumenter å benytte i en slik diskusjon.
Fordi debatten er fragmentert ønsker STA SPs mening om kjønnskjønnspoeng og
kjønnskvotering.

STA ønsker at diskusjonen belyser følgende punkter
-

Er kjønnskvotering/kjønnspoeng ønskelig på UiA, ved studier hvor et kjønn er
underrepresentert med mindre en 25 %?
o Hvorfor er kjønnskvotering og kjønnspoeng ønskelig/ikke ønskelig?

-

Om kjønnskvotering/kjønnspoeng er ønskelig, er det ene mer ønskelig enn den andre?

-

Er det andre metoder SP mener kan eller bør benyttes for å skape kjønnsbalanse?

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Vedlegg
Ingen

English Summary
The University of Agder wants to introduce gender quotas and gender points in the Bachelor´s
Programme in Nursing. The aim for this is to recruit more male students. The Student
Organisation (STA) does not have any politics regarding this issue. In that sense STA want to
discuss this with the Student Parliament, and get their point of view regarding this
introduction (SP).
8
9
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We have prepared the bullet-points under as a guideline in the discussion:
-

Is gender quotas / gender points desirable at UiA, in studies where a gender is
underrepresented by less than 25 %?
o Why are gender quotas and gender points desirable / not desirable?

-

If gender quotas / gender points are desirable, is one more desirable than the other?

-

Are there other methods SP believes can or should be used to create balance in the
gender represented?

