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Linjeforening
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SAKSBEHANDLER
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Irene Bredal
Ordstyrere

MERKNAD
Muntlig på møte
Muntlig på møte
Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

Benedicte Nordlie

Vedlagt/muntlig
på møtet

Benedicte Nordlie

Vedlagt

Pernille K. RistChristensen
Benedicte Nordlie
Olea Magdalene Norset

Vedlagt

Emilie Hesselberg

Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt

Muntlig på møte

Dagsorden for SP-møte 31.10.2018:

STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak
SP-sak 00a/18
SP-sak 00b/18
SP-sak 00c/18
SP-sak 00d/18
SP-sak 61/18
SP-sak 62/18
SP-sak 63/18
Pause
SP-sak 64/18
SP-sak 65/18
Pause
SP-sak 66/18
SP-sak 67/18

Tittel
Valg av ordstyrere
Opprop
Godkjenning av innkalling,
saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra
SP-møtet 29.08.18
Siden sist
Medlemssøknad fra
linjeforeningen Clio
Resolusjon- Legg til rette for
studentmobilitet
Budsjett 2019
Panteordningen til SiA
Synlighet – STA
Eventuelt

Anslått tidspunkt
16.15-16.20
16.20-16.25
16.25-16.30
16.30-16.35
16.35-16.45
16.45-17.00
17.00-17.40
17.40-17.55
17.55-18.35
18.35-19.10
19.10-19.25
19.25-20.05
20.05-20.15

SP-møtet er berammet til å vare til klokken 20.15. Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til
møtekritikk.
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
29.08.18
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Møte i Studentparlamentet
Onsdag 29.august 2018, klokken 16.15

Studentparlamentet:

Nin Ingelin Festvåg
Victoria Østerberg
Thorstein Johannessen
Thomas Johnsen
Mathilde Tomine Eriksdatter Giske
Victor Andrè Larsson
Benjamin Andreas Vraspillai
Henny Kristine S. Gaarder
Kristina Ågedal
Roar F. Skotte
Silje Hansen Overvåg
Egil Tveit
Ragnar Glendrange

STA-styret:

Benedicte Nordlie
Pernille K. Rist- Christensen
Andreas Gravdahl
Emilie Hesselberg
Olea Magdalene Norset

Andre:

Kristian B. Bakken, STAs Kontrollkomité
Christine Alveberg, UiA-styret

Ordstyrere:

Sunniva F. Fekjær
Robin A.R. Moudnib

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Per Thomas Byrkjedal
Ann-Charlott B. Vik
Ingrid Larsen Dihle
Julie Eide
Rebekka Ødegard Blom
Anders R. Olsen
Joakim Rødland
Terese Birkeland
Evine Amalie Skoglund
Thea Litschi
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SAKSLISTE
SP-sak 00a/18

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Sunniva F. Fekjær og Robin A.R. Moudnib
Godkjent

SP-sak 00b/18

Opprop
Det var 13 stykk tilstede og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.

SP-sak 00c/18

Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden
Innkalling
Godkjent
Sakslisten
Det ble meldt inn to saker til eventuelt, Randøya og regnbueflagg på
UiA.
Godkjent med en kommentar
Dagsorden
Godkjent

SP-sak 00d/18

Godkjenning av protokoll fra SP-møte 23.05.18 og 30.05.18
Godkjent

SP-sak 53/18

Siden sist
Benedicte gikk gjennom noen av sakene muntlig. Christine informerte
om siden sist fra UiA-styret.

Vedtakssaker
SP-sak 54/18

Endring av møteplan SP – høst 2018
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar å avlyse valgforsamlingen 28.november, og
å legge møtet 21.november til Grimstad.
Enstemmig vedtatt
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SP-sak 55/18

Møteplan SP – våren 2019
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar den foreslåtte møteplan for våren 2019 for
Studentparlamentet, med de endringer som måtte forekomme på
møtet.
Møtetidspunkt er klokken 16.15, med unntak av valgforsamlingen i mai.
23. januar – Kristiansand
20. februar – Grimstad
20. mars – Kristiansand
24. april – Grimstad
22. mai – Kristiansand (valgforsamling, møtet starter 15.15)
29. mai – Grimstad

Enstemmig vedtatt

SP-sak 56/18

Handlingsplan 2018/19

Forslag nr. 1

SP-Sak 56/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Victoria Østerberg

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Utdanningskvalitet
• STA skal arbeide for flere forelesningssaler….samt en bedre bruk av allerede
eksisterende arealer.
Vedtak
Vedtatt mot en avholdende stemme

Forslag nr. 2

SP-Sak 56/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Andreas Gravdahl og
Victor Andrè Larsson

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

Forslag
Utdanningskvalitet
• STA skal se på muligheten for å styrke samarbeidet mellom UiA og de videregående
skolene i Agder.
Vedtak
Vedtatt mot en stemme og en avholdende
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Forslag nr. 3

SP-Sak 56/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Victor Andrè Larsson

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Læringsmiljø
• Utforme retningslinjer til forelesere for å organisere kollokviegrupper i alle emner der
det er hensiktsmessig.
Vedtak
Vedtatt mot en stemme og to avholdende

Forslag nr. 4

SP-Sak 56/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Henny Kristine S.
Gaarder

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

Forslag
Likestilling og mangfold
• STA skal arbeide for kjønnsnøytrale toaletter, i tillegg til kjønnsdelte toaletter.
Vedtak

Falt med to stemmer og tre avholdende

Forslag nr. 5

SP-Sak 56/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Victor Andrè Larsson

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Bærekraft og miljø
• STA skal se på fler samarbeidsmuligheter for UiA og STA med andre skoler og
organisasjoner, innen og/eller utenriks, når det kommer til å gjøre utdanningssektoren
mer miljøbevisst og bærekraftig.
Vedtak
Vedtatt mot 4 avholdende stemmer
Forslag nr. 6

SP-Sak 56/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Victor Andrè Larsson

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Bærekraft og miljø
• STA skal arbeide for at UiA blir ledende innen bærekraft drift blant Norske
Universiteter
Vedtak
Falt med tre stemmer og fem avholdende
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Forslag nr. 7

SP-Sak 56/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Victor Andrè Larsson

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
STA skal arbeide for at Uniby-appen også kan leses på engelsk.
Redaksjonell frihet hvor den blir plassert.
Vedtak

Vedtatt mot en stemme og to avholdende

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar handlingsplanen 2018/19, med de endringer
Som fremkommer på møtet.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 57/18

Revidering av politiske dokument – når og hvor mange?

Forslag nr. 1

SP-Sak 57/18

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Kontrollkomiteen v/
Kristian B. Bakken

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

Forslag
KK ønsker å endre forslag til vedtak til:
1) Studentparlamentet vedtar å tolke vedtektenes §12 dithen at det ikke er behov for å
behandle alle de politiske dokumentene samtidig.
2) Studentparlamentet ber styret behandle de politiske dokumentene styret og de
politiske utvalgene ser som hensiktsmessig å behandle samtidig.
Vedtak
Vedtatt mot en avholdende stemme

Diskusjonssaker
SP-sak 58/18

SiAs panteordning
Studentparlamentet kom med innspill til saken om SiAs panteordning.
Det ble tatt en prøvevotering vedrørende om STA-styret skulle jobbe
videre med saken eller ei. Den viste 9 stemmer for å ta saken videre og
4 stemmer imot.
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SP-sak 59/18

NSOs Prinsipprogram
Studentparlamentet kom med innspill til NSOs prinsipprogram. Disse
tar STA-styret med i sitt høringssvar til NSO.

Orienteringssaker
SP-sak 60/18

Eventuelt
Det var meldt inn to saker til eventuelt fra STA-styret.
Den første gjaldt Randøya, og UiAs ønske om innspill fra studentene til
hva øya kan brukes til.
Studentparlamentet kom med forslag, som STA-styret tok med seg
videre.
Den andre saken gjaldt manglende heising av regnbueflagget i den store
flaggstangen til UiA under Pride-feiringen. STA hadde fått en
forespørsel fra flere om å være med på et brev til UiA-ledelsen
vedrørende å heise det neste år.
Det ble tatt en prøvevotering som enstemmig viste at SP ønsker at STA
skal være med på et slikt brev.

Møtet ble avsluttet klokken 20.15.

Siden sist
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 STAstyret og de to representantene i UiA-styret.

Høringer
- STA har svart på en høring fra UiA om handlingsplan for etter- og videreutdanning
ved Universitetet i Agder.
- STA har svar på en høring fra UiA om LUF-strategiene (utdanning og læring for
framtiden)
- STA har svart på en høring om enkeltmeneordningen ved UiA
- STA har svart på en høring fra VT om fordeling av ekstra midler
STA har svar på en høring om Universitetsbystrategien, og de strategiske grepene.
- STA har svart på en høring om NSOs prinsipprogram
Media
- STA har sendt ut pressemelding om Universitetstyrets bestemmelse vedrørende
valgt/ansatt rektor
- Benedicte var på NRK-Sørlandet radio og snakket om SOTT-undersøkelsen og
studentenes drikkevanter
- Benedicte og Olea var på NRK-Sørlandet og snakket om hva institusjonen gjør for å
forbedre studentenes psykiske helse
- Benedicte har vært på forsiden av Unikum som «den norske gjennomsnittstudenten»
- Pernille har skrevet artikkel for Unikum om «den ensomme studenten»
- Andreas har skrevet artikkel for Unikum om internasjonale studenter
- Styret har produsert en rekke artikler til nettsiden om tematikk relevant for
studentmassen
- Benedicte har gitt et intervju til NRK- Sørlandet om utfallet valgt rektor ved UiA
Arrangementer og konferanser
- Benedicte, Pernille, Emilie og Olea har deltatt på Humaniorakonferansen på UiA
- STA har hatt offisiell åpning av ny trapp mellom STA-bygget og Alibiet.
- Benedicte og Pernille har deltatt på seminar på Gardemoen med MatRIC og NOKUT
- Benedicte har hatt møter med Studentrådet i UH-nett vest
- Benedicte, Pernille, Emilie og Andreas har deltatt på befaring på Lund med By- og
miljøutvalget
- Andreas har vært på første møte med fag- og forskningspolitiske komité i NSO
- Benedicte deltok på VTs oppstartsseminar
- Pernille og Andreas har deltatt på regionplan Agder 2030 konferanse
- Emilie og Olea har deltatt på Lilletunforelesingen hvor de fikk et intervju med Hareide
- Andreas har deltatt på mentorskapsseminar i Bergen
- Andreas har holdt foredrag om læringsmiljø sammen med fakultetet for helse- og
idrett

-

Styret har gjennomført og deltatt på verdensdagens for psykisk helse
Pernille og Benedicte har deltatt på Frivillighetsbørs Grimstad, hvor Benedicte fikk
tilbud om å være ordfører-trainee for en dag
Pernille, Andreas og Benedicte har deltatt på NSOs høstkonferanse
Benedicte har deltatt på ledersamling med NSO
Benedicte, Pernille og Olea har deltatt på Way to Go- konferanse i Kristiansand

Aktivitet
- Styret har sendt innspill til partiprogrammene til politiske partier i Kristiansand og i
Grimstad
- Styret har gjennomført internseminar
- Styret har opprettet en ny publiseringstrategi for en mer aktiv nettside, og relevant
facebookside. Det er Emilie som vil ha hovedansvaret rundt denne strategien.
- Emilie har ryddet opp i STAs facebookside slik at innlegg, bilder, videoer etc.
kommer frem på en hensiktsmessig måte, samt oppdatert med riktig informasjon, ny
adresse etc.
- Emilie har oppdatert nettsiden med nye resolusjoner, og dokumenter for 2018
tilknyttet tillitsvalgt-ordningen.
- Styret har arbeidet med SHOT-resultatene
- Styret har deltatt på oppstartsmøte med Studieavdelingen om samarbeidet det
kommende året
- Pernille, Andreas og Irene har deltatt på kurs med Likestillings- og
diskrimineringsombudet
- Styret har gjennomført et seminar med fokus på strategisk arbeid rettet mot
handlingsplanen
- Styret har deltatt på oppstartsmøte med Fagforbundene ved UiA
- Benedicte, Andreas og Pernille deltok på universitetsstyremøte når valget om
valgt/ansatt rektor ble avgjort
- Pernille og Irene har vært på dialogmøte for Campus Grimstad
- Andreas, Pernille og Olea har hatt møter med sine utvalg
- Andreas og Olea har gjennomført tillitsvalgtskurs, og Olea har startet med
tillitsvalgsamlinger
- Pernille og Benedicte har hatt møte med Eric Kimathi, som tidligere har vært
nasjonal leder for International Students Union
- Emilie og Olea har ferdigstilt tillitsvalgtshåndboken
- Benedicte og Pernille har gjennomført møte med Studentrådet i Kristiansand (SiK)
- Benedicte, Irene og Pernille har gjennomført ordstyringskurs for ansatte på biblioteket
- Andreas har gjennomført RSU-samling
- Andreas har gjennomført møte med en studentrepresentant i NHO Agder vedrørende
en konferanse om trepartssamarbeidet.
- Emilie deltok på møtet med kommunikasjonsavdelingen for å diskutere
profileringsartikler
- Olea har deltatt på møter med LMU hvor hun har fremmet både retningslinjer for
kollokviegrupper, lokal forskrift for læringsmiljø og lokal læringsmiljøundersøkelse
- Olea har gjennomført møter med Norges handikapforbund ungdom og FRI sør/Skeive
studenter UiA.
- Pernille har deltatt på møter om Agder Vitenskapelig Studentakademi
- Benedicte og Pernille har deltatt på møte om Randøya
- Benedicte, Andreas, Olea og Pernille har delt ut kaffe med rektoratet

-

Andreas følger opp arbeidet med studiebarometeret
Styret har gjennomført personlighetstest med hjelp fra SiA

Til orientering har Emilie gjennomført et praksisopphold i Brussel, og deler av styret har hatt
høstferie for å bukte på overtidstimene.

Siden sist fra universitetsstyremedlemmene
Av Robin Moudnib og Christine Alveberg
Forrige styremøte ble avholdt 12.09. I tillegg var Christine og Robin vertskap for et
seminar 07-09.09 her på UiA, sammen med andre studenter i universitetsstyrer, hvor vi
lærte mer om faglig autonomi på ulike styringsnivåer på institusjonen og internasjonalt.
I tillegg hadde vi erfaringsutveksling om det å være studenter i universitetsstyrer,
presentasjon og dialog med Frank Reichert og diskusjon om viktige saker i dagens
sektor.
På styremøtet den 12. ble saken om ledelsesmodell på UiA avgjort. Universitetsstyret
har som et kollegia bestemt å videreføre modellen med todelt ledelse, dermed blir valgt
rektor også i neste periode. Både Robin og Christine stemte mot dette, da de begge av
flere grunner mener den enhetlige ledelsesmodellen er en bedre modell som både gir
øverste leder styrket handlingskraft, klarere linjer i organisasjonen, mulighet for
bredere rekruttering, samtidig som den kan ivareta universitetsdemokratiet ved å
involvere ulike grupper av universitetsdemokratiet i innstillingskomiteene.
Videre i møtet vedtok vi utkast til Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet, og
gav universitetsdirektøren og rektor fullmakt til å forhandle endelig utkast med KD.
Vi hadde så et dialogmøte med det nyfusjonerte forskningssenteret, NORCE, som blant
annet informerte om viktigheten av studentinvolvering i forskningsprosjekter, og at det
arbeides med å innlemme Norut som en del av NORCE.
Under orienteringen om opptakstall og studenttall høsten -18 ble det presisert fra
universitetsdirektørens side at det per dags dato ikke er noen målsetting i seg selv å øke
opptakstallene. Det ble presisert at man heller ønsker å bedre den eksisterende
infrastrukturen ettersom vi har opplevd stor vekst de siste årene.
Under informasjonsutvekslingen avslutningsvis kom universitetsdirektøren og rektor
innom SHoT-undersøkelsen (Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse) som
universitetet arbeider med å analysere. Christine påpekte at det er ønskelig at vi på UiA
tar ordentlig tak i dette.
Neste møtet avholdes 16-17.10.18.
Alle saksdokumenter og protokoller til universitetsstyret finner man her:
https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret

Siden sist fra universitetsstyremedlemmene
Av Robin Moudnib og Christine Alveberg
Forrige styremøte ble avholdt 16. – 17.10. På dette møtet hadde vi en dialog med alle
fakultetene om deres muligheter og utfordringer. Videre hadde vi et omfattende sakskart
som inneholdt etablering av nye studier, oppfølging av strategiprosjekter, etablering av
toppforskningssentre, en rekke orienteringer og prioriteringer for statsbudsjettet 2020.
En av sakene som skapte mest debatt i styret var sak 127/18 om UiAs valgreglement. I
denne saken ble det vedtatt, mot undertegnedes argumentasjon, at man skal endre
vektingen av stemmer i rektorvalg fra:
Vitenskapelig ansatte: 51 % til 56 %
Teknisk administrativt ansatte: 24,5 % til 20 %
Studenter: 24,5 % til 24 %
I tillegg løftet Christine en generell debatt om hva et universitetsdemokrati skal være og
foreslo å fjerne kvalifikasjonskravene i valgreglementet for at alle, også studenter, skal
kunne stille til valg. Dette ble ikke vedtatt, men vi opplever at styret hadde en god diskusjon.
Neste møtet avholdes 28.11.18.
Alle saksdokumenter og protokoller til universitetsstyret finner man her:
https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret

SP-sak 62/18
Møtedato 31.10.18
Saksbehandler Benedicte Nordlie

Søknad om medlemskap fra Clio
Bakgrunn for saken
STA har mottatt en søknad om medlemskap fra linjeforeningen Clio, og har hatt denne til
behandling i styret. Clio er en linjeforening for historiestudentene på UiA.
Argumentasjon
Ved å bli tatt opp som medlem av STA håper Clio å øke egen synlighet for historiestudenter
ved Universitetet i Agder, og slik fremme et større sosialt og faglig miljø. De ønsker i tillegg å
stille likt med andre linjeforeninger på stand under studiestart, og søker å fremme engasjement,
et godt læringsmiljø og fellesskap mellom historiestudentene på Universitetet i Agder.
STA-styret har gjennomgått søknadstekst og vedtekter for linjeforeningen, og bekrefter at Clio
oppfyller de krav og retningslinjer som er vedtatt.
Økonomiske konsekvenser
Det er ingen økonomiske konsekvenser.
Forslag til vedtak
Clio blir medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 31.oktober 2018, med de rettigheter og
plikter det innebærer.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller på forslag til vedtak.
Vedlegg
Vedlegg 1- Søknad fra Clio med tilhørende vedtekter
English Summary
STA has received an application for membership from the student activity, Clio. Clio is an
activity for the students studying history.
The board has undergone the application text and bylaws of the activity and confirm that Clio
meet the requirements and guidelines that have been adopted.

Søknad om medlemskap i Studentorganisasjonen i Agder for Clio
studentforening
Organisasjonsnummer: 919 936 851
1. Begrunnelse for medlemskap
Ved å bli godkjent linjeforening under STA håper vi å øke vår synlighet for historiestudenter
ved Universitetet i Agder og slik fremme et større sosialt- og faglig miljø. Vi ønsker i tillegg å stille
likt med andre linjeforeninger på stand under studiestart.
2. Formålet ved linjeforeningen Clio studentforening.
Denne foreningen søker å fremme engasjement, et godt læringsmiljø og fellesskap
mellom historiestudentene på Universitetet i Agder.
3. Hvilke typer aktiviteter vil Clio arrangere?
Foredrag, quiz, by- og museumsvandringer og diskusjonsfora med tema relevant for
historiestudenter samt sosiale arrangementer for å styrke det sosiale historiemiljøet ved UiA.
4. Planer for året
Museumstur på D/S Hestmanden, 6/10 2018.
Markering av 100års jubileet for freden etter 1. verdenskrig, 10/11 2018.
Eksamensquiz på Østsia 27/11-2018.
Nyttårsfest for historiestudentene, januar 2019.
Historisk forum på bakrommet på Østsia med pizza og debatt over faglig tema, feb 2019. Kveld
om karrieremuligheter for historiestudentene, mars 2019.
Byvandring med Jan Henrik Munksgård, april 2019.
Piknik på Kolarakirkegården, mai 2019.
Eksamensquiz på Østsia, mai 2019.
5. Medlemsliste
Alle studenter som tilhører institutt for religion, filosofi og historie.
6. Liste over styremedlemmer
Verv

Navn

Tlf.

E-mail

Leder

Thea Johanne

95250041

tjhusv17@student.ui Bachelor 2.
a.no
året, Historie

40164360

ragnhg17@student.
uia.no

98046402

victoo13@student.u Master 2. året,
ia.no
Historie

Husvik
Nestleder

Ragnhild Bie
Nielsen

Økonomiansvarlig

Victoria
Østerberg

Studium

Bachelor 2.året,
Historie
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Verv

Navn

Tlf.

E-mail

Studium

Velferdsansvarlig

Helle Kirkhus

97649822

hellek17@student.ui Bachelor 2.året,
a.no
Historie

Markedsføringsansv Silje Dahl
arlig
Pettersen

41464890

siljdp17@student.ui Bachelor 2.
a.no
året, Historie

Markedsføringsansv Adrian Søbye
arlig
Enger

90085521

adriae14@student.ui Master 2. året,
a.no
Historie

7. Vedtekter for Clio Studentforening

A. Om foreningen
§1
Clio Studentforening er en frivillig linjeforening for historiestudentene på
Universitetet i Agder. Foreningen ble stiftet 11.10.2017.

§2
Clio Studentforening er en frittstående interesseorganisasjon, og er et politisk og
religiøst uavhengig organ.

§2.1
Clio studentforening har egne vedtekter. Vedtektene skal ikke være i strid med
vedtektene og reglementet til Studentorganisasjonen i Agder (STA).

B. Om formålet
§1
Denne foreningen blir stiftet for å fremme engasjement, et godt læringsmiljø og
fellesskap mellom historiestudentene på Universitetet i Agder.

C. Om organisasjonen
§1
Clio Studentforening består av et styre på syv personer:
1. Leder
a. Juridisk og økonomisk ansvarlig. Innkaller og leder styremøter. Har ansvar for
kommunikasjonen med eksterne parter, samarbeidspartnere, fakultetsstyret og
leverandører. Har signaturrett.
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2. Nestleder
a. Leders stedfortreder. Referent ved styremøter. Ansvar for innkalling og
gjennomføring av generalforsamling.
3. Økonomiansvarlig
a. Ansvarlig for sunn økonomisk drift av foreningen. Legge frem budsjetter og
regnskap ved hver generalforsamling. Ansvar for bilagsføring og foreningens
konto.
4. Medieansvarlig
a. Skal ha ansvaret for alt av markedsføring i media. Skal opprette arrangement.
Ta bilder på arrangement og legge ut på Facebook etter avholdt arrangement.
To stk.
5. Velferdsansvarlig
a. Skal ha ansvar for at alle har det bra på arrangementene. Skal være ansvarlige
for å telle og loggføre hvor mange oppmøtte det er på alle arrangement. To stk.
§2
Alle verv i styret velges på generalforsamlingen.

§3
Styret i Clio Studentforening er beslutningsdyktige når 2/3 av styremedlemmene er
tilstede. Saker i styret vedtas ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder
dobbeltstemme

§4
Styrets leder, eller nestleder i dens fravær, eller den styrets leder bemyndiger, har
signaturrett på vegne av foreningen ved avtaler med eksterne parter som binder
foreningen på noen som helst måte.

§5
Alle styreverv i Clio Studentforening er ulønnet og forplikter seg til å sitte minimum
en periode.

§6
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Det er leders overordnede ansvar å sørge for at alle personer i styre jobber etter
foreningens formål og deres konkrete stillingsbeskrivelser, samt ivaretar foreningens
gode rykte.

§7
Medlemmer av styret må være studenter ved Universitetet i Agder, og må ha betalt
semesteravgiften. Alle styrets medlemmer må gå på enten årsstudium-, bachelor-, eller
master i historie.
§8 Alle styremøter skal protokollføres

D. Om økonomi
§1
Foreningens midler skal kun brukes i henhold til foreningens formål.

§2
Der skal alltid foreligge budsjett og regnskap for foreningens midler, med tilhørende
billag. Gjennomgåing og godkjenning av budsjett og regnskap skal gjøres sammen
med styret før hver generalforsamling.

§3
Utbetalinger skal alltid godkjennes av leder – eller leders stedfortreder – i tillegg til
økonomiansvarlig.

§4
Ved votering over økonomiske investeringer trengs det et 2/3 flertall i styret.

§5
Økonomiansvarlig har ansvar for oppfølging av alle økonomiske saker, samt plikter å
informere styret fortløpende om økonomibruken.

E. Om generalforsamling
§1
Generalforsamlingen er foreningens øverste organ.
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§2
Generalforsamlingen skal holdes minimum en gang i semesteret.

§3
Generalforsamling fatter vedtak ved simpelt flertall. Ingen medlemmer har mer enn en
stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

§4
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles hvis minimum 1/3 av medlemmene
krever det eller styret finner det nødvendig.

§5
Innkalling til generalforsamling skal være medlemmene i hende minimum to uker før
generalforsamlingen. Sakspapirer skal være tilgjengelig ved oppslag og på nett
minimum en uke før. Vedtektsendringer og øvrige saker som skal stemmes over på
generalforsamlingen må være styret i hende minimum en uke før generalforsamlingen
og vedtektsendringer kan bare skje når 2/3 av medlemmene stemmer for.

§6
Saksliste for generalforsamling skal ha følgende faste punkter:
a)

Godkjenning av innkalling og saksliste

b)

Valg av ordstyrer

c)

Valg av referent

d)

Valg av protokollunderskrivere

e)

Vedtekter

f)

Regnskap fra forrige semester

g)

Budsjett for kommende semester

h)

Semesterberetning/leders beretning

i)

Årsplan

j)

Valg av styremedlemmer

k)

Innkomne saker
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§7
Generalforsamling ledes av en utpekt ordstyrer, og det er ikke krav om at denne
personen er medlem av foreningen.

F. Om valg
§1
En valgperiode strekker seg fra 1. januar til 30. juni på vårsemesteret, og 01.juli til 31.
desember for høstsemesteret.

§2
Alle medlemmer av foreningen kan stille til valg og må melde sitt kandidatur til styret
innen to uker før generalforsamling.

§3
Alle valg ved generalforsamling foretas ved skriftlig votering, dersom det ikke
fremsettes forslag om annet. Hvis ingen kandidat oppnår minst halvparten av
stemmene, skal en ny avstemning avholdes mellom de to kandidatene som fikk flest
stemmer i første runde.

§4
Det velges nytt styre ved hver generalforsamling. Leder velges for en periode av
gangen og kan maksimalt sitte tre perioder. Lederstillingen skal utlyses til hver
generalforsamling, og stiller sittende leder til gjenvalg må den likevel velges av
generalforsamling. Hvert enkelt styremedlem kan ikke sitte mer enn fire perioder, med
unntak om man allerede har innehatt styreverv i foreningen når man stiller til leder.

§5
De som blir valgt inn av generalforsamlingen forplikter seg til å sitte i en periode, men
det er sterkt ønskelig at de sitter i to. Dette gjelder særskilt for leder og
økonomiansvarlig.
F. Om mistillit
§1
Mistillitsforslag kan stilles mot enkeltmedlemmer, et styremedlem eller hele styret.

§2
For at et mistillitsforslag skal realitetsbehandles kreves det at minst 5 av foreningens
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medlemmer signerer mistillitsforslaget.
§3
Anonyme mistillitsforslag forkastes.
§4
Mistillitsforslag skal begrunnes skriftlig.

§3
Ved mistillitsforslag skal STA kontaktes uten unødig opphold, og senest fjorten (14)
dager etter at mistillitsforslaget er fremmet.

§4
Personen(e) det reises mistillit mot skal bekjentgjøres om forslaget så snart som mulig
etter at forslaget er fremmet.

§5
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
Dersom mistillit vedtas fratrer personen sitt verv og/eller medlemskap med
umiddelbar virkning.

§7
Vedtak om mistillit kan påklages til STA-styret.

G. Om oppløsning
§1
Dersom studentaktiviteten oppløses skal alle midler tildelt av Velferdstinget i Agder (VT)/
Studentsamskipnaden i Agder (SiA), tilbakeføres VT/SiA.
Egenopptjente midler, som ikke er tildelt av VT/SiA, kan linjeforeningen fordele selv.
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SP-sak 63/18
Møtedato 31.10.18
Saksbehandler Pernille Rist-Christensen

Resolusjon: Legg til rette for studentmobilitet!
Bakgrunn for saken
Saken kommer opp som følge av en pågående debatt i høst. Som et langsiktig mål ønsker
regjeringen at 50% av norske studenter reiser på utveksling i løpet av studieløpet. Forskningsog høyere utdanningsminister Iselin Nybø uttalte til Khrono om at hun vurderte gjøre
utveksling til standarden innenfor høyere utdanning, og debatten har rast i etterkant. 3
september vedtok Sentralstyret i NSO en resolusjon kalt «Vi trenger verktøyene som gjør
valget om å dra ut enklere enn å bli hjemme», hvor det argumenteres for at aktiv avmelding
fra utveksling kan være et godt verktøy for å få flere til å reise ut.
STA har allerede vedtatt politikk på dette. I lys av politisk dokument for internasjonalisering
har STA som mål at minst 50% av studentene fra UiA reiser på utveksling, og at det innføres
opt out-utveksling. Opt out-utveksling er det samme som aktiv avmelding, og innebærer at
alle studentene i utgangspunktet skal reise på utveksling, med mindre en aktivt melder seg av.
Dette i motsetning til dagens ordning, hvor studentene melder seg på utveksling.
Argumentasjon
Aktiv avmelding blir sett på som et tiltak for å sikre at flere studenter reiser. Ved at
utgangspunktet blir at alle skal reise ut, vil utdanningsinstitusjonene være nødt til å jobbe for
flere utvekslingsavtaler og for at avtalene er av god kvalitet. Det må også i større grad
tilrettelegges for gode veiledere, som ikke anbefaler fag som ikke blir godkjent, som kan
svare på spørsmål og som ikke legger ansvaret på studenten til å finne nødvendig informasjon.
Ved aktiv avmelding vil det også være nødvendig at institusjonene sikrer et vindu i
studieplanen for å reise ut.
I tillegg vil det at utveksling blir standarden påvirke hvordan det snakkes om utveksling.
Synet på utveksling som en verdi varierer mellom ulike studier; det finnes eksempler på at det
å reise på utveksling krasjer med praksis- eller forskningsmuligheter. Dersom studentene er

nødt til å velge mellom å reise ut, eller å få delta i forskning eller ha praksis, er det selvsagt at
de fleste studenter vil velge det som gir best erfaring til yrkeslivet.
Hovedargumentene mot aktiv avmelding handler i stor grad om økonomi. Mange påpeker at
studenter ikke har råd til å reise på utveksling, og at det vil være å legge en økonomisk byrde
på studentene å kreve at de reiser på utveksling. Derfor mener noen at det er viktigere å jobbe
for å øke incentivene og mulighetene for å reise, f.eks. gjennom økt studiestøtte slik at
studenter har råd til å miste deltidsjobben ved å være borte over en lengre periode.

Økonomiske konsekvenser
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Legg til rette for studentmobilitet», med de
endringer som måtte forekomme på møtet.

Innstilling fra styret
STA-styret innstiller på forslag til vedtak.

Vedlegg
Resolusjon: Legg til rette for studentmobilitet

English Summary
The government has a goal of 50 % of Norwegian students going abroad during their studies.
For the past months, there has been a debate about opt out-exchange for students, where
students must actively sign off going abroad, instead of the opposite. The STA-board wants
the Student Parliament to pass a resolution in support of opt out-exchange at the University of
Agder.

Resolusjon: Legg til rette for studentmobilitet

I Studentorganisasjonen i Agders politiske dokument for internasjonalisering, understrekes
det at økning i inn- og utvekslingsstudenter er viktige mål for å sikre internasjonalisering. I
likhet med den norske regjeringen mener STA at det må være et mål om at 50 prosent av
studentene på UiA reiser på utveksling i løpet av studiet sitt. Gjennom internasjonalt
samarbeid øker vi samtidig kvalitet og relevans på norsk høyere utdanning, og det bidrar til
kompetanseheving. I tillegg får studentene erfaring med andre perspektiver og kulturer, og de
får utviklet språkkompetanse.
Det er imidlertid en lang vei igjen å gå for å nå målet om at 50 prosent av studentene reiser ut.
I 2015 var det bare 15 prosent av norske studenter som reiste ut i løpet av studietiden. Videre
svarer 2 av 3 studenter i den europeiske studentundersøkelsen i år at «de har ingen planer om
utveksling» (Silvola & Heggem, 2018). Også på UiA er tendensen negativ; antall utreisende
utvekslingsstudenter på Erasmus har sunket de siste 5 årene (Norsk senter for forskningsdata,
2017).
Årsakene til at studenter velger å bli hjemme er mange, og ofte er det nok økonomi som
hindrer studentene. Samtidig hører vi om studenter som eksempelvis opplever at det ikke
finnes utvekslingsmuligheter før etter søknadsfristen har gått ut, om veiledere som anbefaler
fag som ikke er relevante og som ikke kan godkjennes, og om overveldende mengder
papirarbeid. Her har utdanningsinstitusjonene et ansvar for å gjøre alt de kan for å sikre at det
å reise på utveksling er enkelt, og at studentene får tilstrekkelig og god veiledning.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø uttalte tidligere i høst at hun mente det
burde vurderes å gjøre utveksling til standarden for studenter. Norsk Studentorganisasjon
(NSO) vedtok 3. september resolusjonen «Vi trenger verktøyene som gjør valget om å dra ut
enklere enn å bli hjemme», hvor de på samme måte som Nybø argumenterer varmt for såkalt
aktiv avmelding fra utveksling. STA mener i likhet med NSO at aktiv avmelding er et godt
verktøy for å øke andelen norske studenter som reiser på utveksling. Aktiv avmelding handler

ikke om å gjøre utveksling obligatorisk; det handler om at det fra utdanningsinstitusjonens
side skal tas utgangspunkt i at alle skal reise på utveksling. På den måten er institusjonene
nødt til å legge til rette for gode utvekslingsavtaler, god veiledning og utvekslingsvindu i
studieplanene. Det må selvsagt være enkelt for studentene å melde seg av utveksling dersom
det ikke er et ønske å reise ut.

Studentorganisasjonen i Agder (STA) vil
•

At Universitetet i Agder innfører en ordning med aktiv avmelding fra utveksling for å
sikre at flere studenter får tilegnet seg internasjonale perspektiver og erfaringer i
utdanningen

•

At Universitetet i Agder utvikler flere, kvalitetssikrede utvekslingsavtaler

•

At Universitetet i Agder legger til rette for bedre veiledning, og sikrer at det finnes
utvekslingsvindu i studieplanene slik at studentene enkelt kan reise på utveksling

Kilder
Norsk senter for forskningsdata. (2017). Internasjonalisering i UH-sektoren: Tabeller fra
Tilstandsrapporten 2017. Hentet fra:
https://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumenter/internasjonalisering/tabeller_tilstandsrapport.html
Silvola, N. M. & Heggem, R. (2018, 23 august). To av tre norske studenter har ingen planer
om utveksling. Khrono. Hentet fra: https://khrono.no/student-ssb-eurostud/to-av-tre-norskestudenter-har-ingen-planer-om-utveksling/233792
Silvola, N. M. & Tønnessen, E. (2018, 24. august). Nybø vil vurdere å gjøre utveksling
obligatorisk. Khrono. Hentet fra: https://khrono.no/utveksling-ansa-internasjonalisering/nybovil-vurdere-a-gjore-utveksling-obligatorisk/234014

SP-sak 64/18
Møtedato 31.10.18
Saksbehandler Benedicte Nordlie

Budsjett 2019

Bakgrunn for saken
Bakgrunn for at saken tas opp er vedtektens § 9, som sier: «Studentparlamentet vedtar innen
30. september budsjett for kommende periode»
For første gang har man i år søkt både drifts- og lønnsmidler fra Universitetet i Agder (UiA),
etter at prosessen STA har hatt med UiA i over 1 år nå er ferdigstilt. Avtalen som foreligger
går ut på at STA sender inn en (1) søknad til UiA for det kommende året, der både midler til
lønn og drift skal være med. Summen man tar utgangspunkt i kommer fra UiA, og man vil
hver høst legge frem et budsjettforslag til sittende SP.
Man kan fortsatt søke midler fra det studentsosiale fondet til Studentsamskipnaden i Agder
(SiA), om man ser behov for det.
Etter en debatt i styret har en besluttet å be Studentparlamentet om å vedta to budsjett, ett til
UiA og ett til VT. Bakgrunnen for dette handler om aktivitetsnivå i organisasjonen.
Argumentasjon
I årets budsjett har vi søkt om midler til å fortsette å drive organisasjonen på en god og
forsvarlig måte. For nærmere forklaring av enkeltposter viser vi til vedlagte forklaringer, og
de to budsjettene. Bakgrunnen for ønsket om å søke både UiA og VT om midler handler om
hvilket aktivitetsnivå man ønsker å legge seg på i organisasjonen. STA har de siste årene hatt
fokus på å bevege seg mer i en studentpolitisk retning, noe som krever både tid, ressurser og
midler. Dette har også ført til et økt antall møtevirksomhet, reiser, konferanser, samt behov for
mer kompetanse da arbeidsdagen er pressende.
Fristen for å sende inn endeling søknad er gått ut, men det er mulig for SP å gjøre
omdisponeringer innenfor de rammene som det er lagt opp til i budsjettet.
Styret har også valgt å søke om midler for hele året fra både VT og UiA, for å gjøre den
økonomiske planleggingen i organisasjonen mest mulig effektiv.
Styret oppfordrer til å ta kontakt med saksbehandler i forkant av møtet for spørsmål knyttet til
saken. Send mail til staleder@uia.no , ring 38 14 21 75, eller kom innom på kontoret en dag.
Økonomiske konsekvenser
Vedtas de foreslåtte budsjettene vil den økonomiske rammen for organisasjonen være satt for
2019. Ved å vedta budsjett legger SP føringer for hvordan organisasjonens penger skal brukes
det kommende året.
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Forslag til vedtak
•

Studentparlamentet vedtar budsjettet for UiA 2019, med de endringer som måtte
forekomme på møtet.

•

Studentparlamentet vedtar budsjettet for VT 2019, med de endringer som måtte
forekomme på møtet.

Innstilling fra styret
Styret innstiller på at budsjettene vedtas som forelagt Studentparlamentet.
Vedlegg
Budsjett, søknad VT
Budsjett, søknad UiA
Forklaring til budsjettposter VT
Forklaring til budsjettposter UiA
Foreløpig regnskap 2018

English Summary
The case concerns the budget for 2019. This year STA has applied for funding both from UiA
and from the Welfare Council (VT), to make sure that the organization can continue to work
in a more political manner.

Budsjettforslag 2019 - drifts- og lønnsmidler. Søknad ti
Søknad UiA: kroner 1 611 600

Av dette settes kroner 1 204 729 av til lønnskonto
Resternde beløp påøydende kroner 406 871 settes på driftskonto. I budsjettet har STA tatt utgansgpunkt i summen 406 8

Budsjettforslag drift 2019
Kontonavn

Type

3440- Rammetilskudd fra UiA

Inntekt
Budsjett
Utgift
Budsjett
Utgift
Budsjett
Utgift
Budsjett
Utgift
Budsjett
Utgift
Budsjett
Utgift
Budsjett
Utgift
Budsjett
Utgift
Budsjett
Utgift
Budsjett
Utgift
Budsjett
Utgift
Budsjett
Utgift
Budsjett
Utgift
Budsjett

6800 - Kontor, programvare o.l
6840 - Aviser og tidskrifter
6860 - Møte, kurs o.l.- RSU
6861 - Møte, bevertning o.l.- STA-styret
6890 - HMS
6900- Teambuilding og sosialt STA-styret
7000 - STA-bilen
7100 - Reisekostnader RSU
7120 - Reisekostnader, konferanser og kompetansehving STA-styret
7320- Profileringskostnader
7430 - Gaver
7500 - Forsikringspremie
7770 - Bankgebyr

Samlet budsjett

Januar
406 800
500
5400
3000
3500

2000
750
500
5500
8750

300

dler. Søknad til Universitetet i Agder

t utgansgpunkt i summen 406 800.

Februar Mars

April

Mai

Juni

Juli

August September
Oktober November
Desember
Totalt
406 800

500

7750

1100

500

500

0

1650

4000

500

500

500

2500
10000
3500

7000 15000

7000

2500

3500

3500

10000

3500

7900
0

75 000

4000

4000 4000

10000

141 500

5500

4000

4000 4000

5500

50500

5000
2000

5000

2000

2000

2000

750

2250

750

750

750

0

4000

750

6000

2000

4500

5000

0

0

2000

6500

6500

6500

6500

8000

250

250

250

250 15 250

0

2500

10 000
750

1000

15 000

4000

3000 4000

5000

36 000

6500

6500

6500 6500

1500

67 000

9400

250

250

35 400

250

250

3500

3500

15 000
300

140

18000

15000
140

140

140

140

140

140

140

140

140

Ut
Inn

2000

406 800
406 800

Regnskapsposter STA
Info og oversikt
Post 3440 – Rammetilskudd fra UiA
En inntektspost vi fører midler på fra UiA
Post 6800 – Kontor, programvare o.l.
- En utgiftspost
- Her føres innkjøp av kontorrekvisita, som for eksempel post-it, permer og skilleark
- Her føres utgifter til forskjellige programvarer og abonnement, som for eksempel STA
på Gule sider, Dropbox, Domeneshop, Adobe og regnskapsprogram
Post 6840 – Aviser og tidsskrifter
- En utgiftspost
- Her føres abonnement av Fevennen, Agderposten og Grimstad Adressetidende
Post 6860 – Møter, kurs o.l. – RSU
- En utgiftspost
- Her føres det meste som har med mat til møter, kurs gjennom året, en del vedrørende
SP-valget, for råd, styrer og utvalg
- Eksempler:
• Oppstartsseminar SP
• Mat til SP-møter
• Vaffelrøre til SP-valget
• Julebord – SP
• Mat til formøtene for landsmøtedelegasjonen
• Mat til RSU-samling
• Sommeravslutning SP

Post 6861 – Møter, bevertning o.l. – STA-styret
- En utgiftspost
- Her føres alt som har med mat til kontoret, møter, avslutninger osv.
- Eksempler:
• Mat til kontoret
• Overlappsmiddag i juni
• Sommeravslutning for styret
• Julebord – styret
Post 6890 –HMS
- En utgiftspost
- Ny post i 2018
- Her fører man kurs som setter fokus på HMS

-

Eksempler:
• Førstehjelpskurs

Post 6900 – Teambuilding og sosialt STA-styret
- En utgiftspost
- Ny post i 2018
- Arrangement og sammenkomster som bygger lag
Post 7000 – STA-bilen
- En utgiftspost
- Her føres alt som har med STA-bilen å gjøre
- Den lånes ut til studentaktivitetene og VT
- Eksempler:
• Kristiansand Bomselskap
• Bensin
• EU-kontroll
• Service på bilen
• Dekkhotell hos Dekkmann

Post 7100 – Reisekostnader- RSU
- En utgiftspost
- Her føres alle reiseutgifter vedrørende råd, styrer og utvalg (RSU)
- Eksempler:
• Transport til SP-møter
• Utbetalingsanmodninger til SP-medlemmer som tar buss til møter
• Reise til NSOs landsmøte
• RSU – medlemmer som er med på reiser
• Møter i Valgkomiteen
Post 7120 – Reisekostnader, konferanser og kompetanseheving STA-styret
- En utgiftspost
- Her føres alle reiseutgifter, konferanseavgifter og kurs for kompetanseheving til STAstyret
- Eksempler:
• Konferanser
• Møter
• Flybilletter
Post 7320 – Profileringskostnader
- En utgiftspost
- Her føres alt som har med profilering av STA å gjøre
- Eksempler:
• TV-håndbok
• Facebook
• Flasker til Studentparlamentet, landsmøtedelegasjonen og andre RSU

•
•
•

Roll-up
Nett
Pins

Post 7430 – Gaver
- En utgiftspost
- Her føres blomster til av- og påtroppende styre på maimøtet
Post 7500 – Forsikringspremie
- En utgiftspost
- STA betaler en årlig sum til Trygg Forsikring
- Denne gjelder forsikring for styret i byggene på jobb

Post 7770 – Bankgebyr
- En utgiftspost
- Her føres alle bankgebyrene og årlige summer vedrørende bankkortene til STA

Kontonavn

Type

3400 - Driftsstøtte fra SiA

Inntekt
Budsjett
Utgift
Budsjett
Utgift
Budsjett
Utgift
Budsjett
Utgift
Budsjett

6860 - Møte, kurs o.l.- RSU
7000 - STA-bilen
7100 - Reisekostnader RSU
7320- Profileringskostnader

Jan

Feb Mars April Mai Juni

Juli Aug

Sept Okt Nov Des Totalt
115 750

50 000
750

750

750

2000 4000

5000

750

750

750

2000 5000

1000

50 000
750 1000

1000 2500
25 000

750 2000

10 000

2500 1000

25 000

5750

30 750

Samlet budsjett
Ut
Inn

115 750
115 750

Regnskapsposter STA
Info og oversikt
Post 3400 – Driftsstøtte fra SiA
En inntektspost der en fører midler tildelt fra det studentsosiale fondet
Post 6860 – Møter, kurs o.l. – RSU
- En utgiftspost
- Her føres det meste som har med mat til møter, kurs gjennom året, en del vedrørende
SP-valget, for råd, styrer og utvalg
- Eksempler:
• Oppstartsseminar SP
• Mat til SP-møter
• Vaffelrøre til SP-valget
• Julebord – SP
• Mat til formøtene for landsmøtedelegasjonen
• Mat til RSU-samling
• Sommeravslutning SP

Post 7000 – STA-bilen
- En utgiftspost
- Her føres alt som har med STA-bilen å gjøre
- Den lånes ut til alle studentaktivitetene som er medlem av STA, samt VT
- Eksempler:
• Kristiansand Bomselskap
• Bensin
• EU-kontroll
• Service på bilen
• Dekkhotell hos Dekkmann

Post 7100 – Reisekostnader- RSU
- En utgiftspost
- Her føres alle reiseutgifter vedrørende RSU
- Eksempler:
• Transport til SP-møter
• Utbetalingsanmodninger til SP-medlemmer som tar buss til møter
• Reise til NSOs landsmøte
• RSU – medlemmer som er med på reiser
• Møter i Valgkomiteen

Post 7320 – Profileringskostnader
- En utgiftspost
- Her føres alt som har med profilering av STA å gjøre
- Eksempler:
• TV-håndbok
• Facebook
• Flasker til Studentparlamentet, landsmøtedelegasjonen og andre RSU
• Roll-up
• Nett
• Pins

Kontonr

Kontonavn Kontotype
Januar
Februar
Mars
April
6800 Kontor, programvare
Budsjetto.l.
2 000,00
2 000,00
3 500,00
3 100,00
Regnskap
240,6
2 437,50
3 984,74
809,1
6840 Aviser og tidskrifter
Budsjett
5 000,00
0
0
0
Regnskap
5 304,00
0
0
0
6860 Møte, kurs o.l Budsjett
- RSU
125 000,00
10 000,00
7 000,00
5 000,00
Regnskap
107 289,72
5 123,00
-6 763,34
10 063,60
6861 Møte,bevertning
Budsjett
o.l - STA-styret 3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
Regnskap
4 191,90
1 859,23
1 994,26
6 216,36
6890 Intern kompetanseheving
Budsjett og HMS2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Regnskap
0
0
626,97
0
6900 Teambuilding og
Budsjett
sosialt STA-styret1 000,00
1 000,00
1 500,00
1 500,00
Regnskap
0
844
0
960
7000 STA-Bilen
Budsjett
3 000,00
1 000,00
2 000,00
4 000,00
Regnskap
1 817,72
1 597,65
586,8
1 446,11
7100 Reisekostnader,
Budsjett
RSU
3 500,00
10 500,00
7 000,00
6 500,00
Regnskap
2 627,00
12 179,00
14 187,00
14 902,51
7120 Reisekostnader,
Budsjett
STA-styret
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
Regnskap
7 721,00
27 396,97
265,5
55 589,73
7320 Profileringskostnad
Budsjett
400
5 400,00
500
5 400,00
Regnskap
106,95
2 259,98
230,52
22 893,75
7430 Gaver
Budsjett
0
0
0
0
Regnskap
0
0
0
0
7500 Forsikringspremie
Budsjett
0
0
14 500,00
0
Regnskap
0
0
14 061,00
0
7770 Bankgebyr
Budsjett
800
100
70
70
Regnskap
1 386,54
161,75
208,5
111,75

Mai
2 000,00
0
2 700,00
0
12 000,00
620
3 500,00
2 120,08
2 000,00
0
1 500,00
398
3 000,00
2 438,27
9 000,00
-17 791,20
5 500,00
5 039,55
400
0
3 500,00
0
0
0
50
933

Juni
2 000,00
200
0
2 394,00
500
4 242,89
10 000,00
12 440,76
1 000,00
930,4
1 500,00
716
500
858
0
-19 245,00
9 000,00
-15 468,40
22 400,00
250
0
3 770,30
0
0
50
43 227,50

Juli
0
0
0
0
0
0
0
1 405,00
0
5 000,00
0
0
0
0
0
3 789,00
0
-3 709,77
0
0
0
0
0
0
70
150

August
September Oktober
November
5 500,00
3 500,00
6 000,00
3 500,00
1 045,50
670,45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 500,00
5 000,00
12 000,00
5 000,00
0
556
0
0
5 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
2 356,73
3 900,23
0
0
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0
0
0
0
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 000,00
0
496
0
0
2 000,00
2 000,00
3 000,00
1 500,00
2 728,66
8 435,83
0
0
3 000,00
6 500,00
3 500,00
6 500,00
1 955,00
0
0
0
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
-27 018,00
3 600,17
0
0
10 000,00
10 000,00
5 000,00
1 000,00
3 648,75
3 625,00
0
0
0
0
0
0
360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
70
70
70
162,5
211
0
0

Desember
Totalt
2 000,00
35 100,00
0
9 387,89
0
7 700,00
0
7 698,00
12 000,00 197 000,00
0 121 131,87
5 500,00
50 000,00
0
36 484,55
1 000,00
20 000,00
0
6 557,37
1 500,00
15 000,00
0
3 414,00
1 000,00
23 000,00
0
19 909,04
6 000,00
62 000,00
0
12 603,31
1 500,00
60 000,00
0
53 416,75
1 000,00
61 500,00
0
33 014,95
0
3 500,00
0
4 130,30
0
14 500,00
0
14 061,00
70
1 560,00
0
46 552,54
Budsjett
Regnskap

550 860
368 361,57

SP-sak 65/18
Møtedato 31.10.18
Saksbehandler Olea M. Norset

Panteordning på campus Grimstad og Kristiansand
Bakgrunn for saken
Saken kommer opp nå som følge av diskusjonssak forrige Studentparlamentsmøte 29.08.18.
Saken er blitt en generell debatt om hvordan SiA forvalter panten og pengene fra panten på
campusene, og har belyst flere aspekter av ordningen. Både økonomiske, solidariske og
miljømessige aspekter. Studentparlamentet etterspurte informasjon og la frem gode og nyttige
argumenter og spørsmål rundt saken som styret har tatt med videre i dialog med aktuelle
aktører.
Styret har vært i kontakt med SiA og UiA angående muligheter for å opprette et fond eller
sette opp pantestasjoner der pant går til et veldedig formål. SiA sier at det er mulig for de å
være en del av et veldedig fond, men at dette ikke er noe de ønsker da de heller ønsker at
midlene går tilbake til studentene for bedre tilbud og gunstige priser.
UiA kan opplyse om at det er mulig å sette opp flere pantestasjoner på campusene. Det er
mulig at panten fra pantestasjoner går til et veldedig formål, men da er det studentene som må
ha ansvar for prosessene rundt ordningen og ikke UiA som institusjon.
Argumentasjon
En mulig donasjonsordning er tilsynelatende mer ressurskrevende enn dagens ordning. Dette
gjelder både fond og pantestasjoner med donasjonsformål. Det er fordi det vil føre til mer
arbeidsbelastning tilknyttet prosesser ved donering til ulike organisasjoner. Det vil også
motarbeide SiAs hensikt som organisasjon som er at de ikke skal tjene på driften, og at
overskuddet skal gå tilbake til studentene.
Styret støtter tanken om donasjon og å vise solidaritet, men angående denne saken ønsker
styret heller å jobbe effektivt og målrettet med handlingsplan og politikk. Dermed ønsker
styret at Studentorganisasjonen i Agder ikke skal ta på seg ansvaret for en donasjonsordning,
og heller ved en annen anledning se på muligheter for å vise studentenes solidaritet.
Styret ønsker likevel ved denne anledningen å fremme miljøaspektet som ble diskutert på
forrige parlamentsmøte, og oppfordre SiA og UiA til å investere i flere pantestasjoner. Flere
pantestasjoner på campusene vil gjøre det lettere for studenter, ansatte og besøkende å
resirkulere flaskene sine. Det kan også appellere til hyppigere bruk av
kildesorteringsmulighetene.
Økonomiske konsekvenser
Det er ingen økonomiske konsekvenser.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar at fortjenesten 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.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller på forslag til vedtak.

English Summary
After the debate last Student Parliament meeting on the 29th of August the debate and case
have changed its direction. The current debate is about how the Student Welfare Organization
will manage the recycled bottles and incomes from the recycled bottles at the University.
There are some economic interests and the Student Parliament is asked to make a statement
about whether they want to donate the incomes or keep it in the Student Welfare Organization
and encourage them to invest in more recycle stations for bottles on both campuses.

SP-sak 66/18
Møtedato 31.10.18
Saksbehandler Emilie
Hesselberg

Synlighet STA
Bakgrunn for saken
Saken løftes opp i Studentparlamentet fordi det i lang tid har vært et underliggende ønske om
å gjøre STA mer synlig for studentmassen. Snart er det tid for valg, og for å sikre at studenter
både stiller som kandidater og stemmer ved valget er det viktig å skape blest om
studentdemokratiet. Det er også et punkt i handlingsplanen som sier at vi skal ha en
synlighetskampanje, og denne saken faller inn under det punktet.
Argumentasjon
Mye av arbeidet STA gjør får ikke den samme uttellingen som det kunne hatt hvis det hadde
blitt formidlet til studentene ved hjelp av strategisk kommunikasjon. Det er 3 ulike prosesser
av synlighet som STA står overfor i perioden frem mot 1. juli 2019.
1) Dette sakspapiret handler om hvilke synlighets-grep som må tas før jul, før utlysningen til
valget på våren starter.
2) Videre prosess fortsetter etter jul når valget utlyses og kandidater skal innhentes.
3) Den siste delen av prosessen foregår når studentene skal stemme.
STA arbeider for hele studentmassen, og gjennom leddene i en synlighetskampanje vil STA
bedre klare å formidle det arbeidet vi gjør, slik at flere tenker på STA som sin representant.
Her må SP ta sin del av ansvaret. En hensiktsmessig måte SP kan bidra til synlighet er å
skrive artikler til STAs nettside, www.stastudent.no. Her må SP følge med på hva som skjer
rundt omkring på campusene og i nasjonal studentpolitikk.
Styret ønsker å oppfordre og engasjere SP til å delta i prosessen med å gjøre STA mer synlig i
perioden før utlysning til valget, med følgende forslag:
• SP skal delta i prosessen med å få UiA til å promotere at det er valg til våren.
• SP skal stå på stand og gå på klasseromsromsbesøk for å vekke interesse om valget.
• SP skal stille opp når promomateriale skal produseres, for eksempel promofilm eller
veggavis på toalettene.
• SP skal bidra til å produsere nyhetsartikler om saker som foregår i studentmiljøet på
www.stastudent.no
Styret ønsker at Parlamentet skal diskutere følgende:
• Hvordan stiller SP seg til forslagene over?
• Har SP andre forslag som kan bidra til god og hensiktsmessig synlighet for STA før
jul?

Økonomiske konsekvenser
Det er ingen økonomiske konsekvenser tilknyttet denne saken.
Innstilling fra styret

Vedlegg
Ingen vedlegg.

English Summary
The matter was raised in the Student Parliament because there has been an underlying desire
to make STA more visible to the student body. The board wants to include SP more in the
marketing of STA. Some of the suggestions put forward includes that SP should participate in
the process of getting UiA to promote the election of new members in SP and the board, and
that SP should be available for the board when help with marketing campaigns are required.
The board would also like for SP to write articles for www.stastudent.no

