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Innkalling til møte i Studentparlamentet 

  

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet 

Tid: Onsdag 20.november 2019, klokken 16.15 

Sted: B2-014, Kristiansand    

 

Det blir servering på møtet.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Irene Bredal 

Organisasjonskonsulent, STA 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: IB Dato: 13.11.19  



 

 

 

 

 

Saksliste SP-møte 

 

Møtedato:      20.november 2019 

Sted:             B2-014, Kristiansand   

 

SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD  

SP-sak 00a/19 Valg av ordstyrere Benedicte Nordlie  Muntlig på møte  

SP-sak 00b/19 Opprop Irene Bredal Muntlig på møte   

SP-sak 00c/19 Godkjenning av innkalling, saksliste 

og dagsorden 

Ordstyrere Vedlagt  

SP-sak 00d/19 Godkjenning av protokoll fra SP-

møtet 23.oktober 2019 

Ordstyrere Vedlagt  

SP-sak 55/19 Siden sist Benedicte Nordlie Vedlagt/muntlig 

på møtet   

Vedtakssaker  

SP-sak 56/19  Søknad om medlemsskap i STA – 

linjeforeningen Sonus 

Benedicte Nordlie   Vedlagt       

SP-sak 57/19 Søknad om medlemskap i STA – 

studentforeningen Peripeti  

Benedicte Nordlie  Vedlagt  

SP-sak 58/19  STAs Prinsipprogram 2019-2021 Olea Magdalene Norset  Vedlagt  

SP-sak 59/19  Mandat for delegasjonen til NSOs 

landsmøte  

Bendik Hagen  Vedlagt  

Diskusjonssaker  

SP-sak 60/19 UiAs bruk av rom som ikke er 

livssynsnøytrale    

Benedicte Nordlie  Vedlagt   

SP-sak 61/19  Studentvalget 2020  Adam Tzur  Vedlagt  

SP-sak 62/19  Supplering av Studentparlamentet  Sindre Nikolai 

Andersen  

Vedlagt  

Infosaker    

SP-sak 63/19  Eventuelt   Muntlig på møtet  

 

Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til møtekritikk.  

 
 
 



 

 

 
 
Dagsorden for SP-møte 20.11.2019: 
 
 
STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet: 
 
 
Sak                                                 Tittel                                               Anslått tidspunkt                  
SP-sak 00a/19                               Valg av ordstyrere                           16.15-16.20 
SP-sak 00b/19 
SP-sak 00c/19                   

Opprop 
Godkjenning av innkalling, 
saksliste og dagsorden                                                            

16.20-16.25 
16.25-16.30 

SP-sak 00d/19                     Godkjenning av protokoll fra 
SP-møtet 23.10.19 

16.30-16.35 

SP-sak 55/19                      Siden sist 16.35-16.45 
SP-sak 56/19  
 
SP-sak 57/19 
 
Pause 
SP-sak 58/19 
SP-sak 59/19 
SP-sak 60/19 
 
Pause  
SP-sak 61/19 
SP-sak 62/19 
 
SP-sak 63/19  

Søknad om medlemsskap i 
STA- Sonus 
Søknad om medlemskap i STA, 
Peripeti 
 
STAs Prinsipprogram  
Mandat - landsmøtedelegasjon 
UiAs bruk av rom som ikke er 
livssynsnøytrale 
 
Studentvalget 2020 
Supplering av 
Studentparlamentet  
Eventuelt 
 

16.45-17.00 
 
17.00-17.15 
 
17.15-17.25 
17.25-18.25 
18.25-18.55 
18.55-19.40 
 
19.40-19.55 
19.55-20.35 
20.35-21.00 
 
21.00 -21.10 
 

   
SP-møtet er berammet til å vare til klokken 21.10. Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til 
møtekritikk.  
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SP-sak   Protokoll 

Møtedato  23.10.19 

Saksbehandler  Irene Bredal  

Arkivreferanse  010   

 

PROTOKOLL 
fra  Møte i Studentparlamentet  

Møtedato: Onsdag 23.oktober 2019, klokken 16.15 

 

Studentparlamentet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STA-styret: 

 

 

 

 

 

Andre: 

 

 

 

 

 

Ordstyrere: 

 

 

Protokollfører: 

 

Forfall: 

 

 

 

Sondre Olsen  

Stine Rannveig Frivold  

Koit Stjerngaard  

Kjell Arne Lønningen  

Sofie S. Klit  

Andrea Wold Johansen  

Tobias Salte Klausen  

Eline Øverbø Roaldsøy  

Eyla Evertsen da Gama  

Christoffer Einan- Rønning  

Ingrid Marie S. Lindqvist  

Eline Marie Nilsen  

Tron Erlend Tronsen  

Kaja Marie S. Anthonsen  

Silje Moen  

Isabella Anna Hansen  

Helene Tofte Røiri  

Andreas Mosvold Salvesen  

Kristoffer Svendsen  

Kristoffer Robert Spenik  

Camilla Ullstad Kristiansen  

Markus Dall` Osso Teigset  

 

Benedicte Nordlie  

Olea Magdalene Norset  

Sindre Nikolai Andersen  

Bendik Hagen  

Adam Tzur  

 

Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping  

Thomas Johnsen, VT-leder  

Anders Magnus Berg, vararepresentant i SP  

Styret i Primericus 

 

 

Kristian B. Bakken  

Helene Vedal  

 

Irene Bredal 

 

Helge S. Rosfjord 

Sivert Aase Fluge  

Linda- Marie Leirpoll  

Hanna Stapnes Bøgwald  

Simen Hove  

Fredrik Arntzen  
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SAKSLISTE 
 

SP-sak 00a/19 Valg av ordstyrere  

   

Forslag til vedtak på ordstyrere: 

 

Kristian B. Bakken og Helene Vedal  

   

  Godkjent  

                                

                                                   

SP-sak 00b/19 Opprop 

    

  Det var 22 stykk tilstede, og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.  

 

SP-sak 00c/19 Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden 

 

Innkalling  

Godkjent  

 

                                   Sakslisten 

                                   Godkjent  

                      

Dagsorden  

Benedicte meldte inn en sak til eventuelt, den omhandlet 

campusutviklingsplan.   

 

Godkjent med én kommentar  

 

 

SP-sak 00d/19 Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 25.september 2019 

    

                                    Silje og Ingrid Marie kommenterte at det var skrivefeil i navnene deres.  

                                    Ordstyrerbenken kommenterte at dette skulle rettes opp i.  

 

                                    Godkjent med to kommentarer.  

 
 

SP-sak 48/19   Siden sist  

 

                                    Benedicte informerte om siden sist fra STA-styret.  
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Diskusonssaker 
 

SP-sak 49/19             Rektorat og strategi    

 

                                   Olea innledet på saken, og introduserte Gøril Hannås, viserektor for 

                                   samfunnskontakt og nyskaping. Hun presenterte seg selv og informerte  

                                   kort om arbeidet med strategien til UiA, før hun avsluttet med å stille  

                                   Studentparlamentet noen spørsmål om videre arbeid.  

                                   Studentparlamentet fikk mulighet til å komme med innspill, forslag og  

                                   kommentarer.  

 

Vedtakssaker 
 

SP-sak 50/19             Søknad om medlemsskap i STA – Primericus  

 

                                    Forslag til vedtak      

                               

                                   Primericus blir medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra     

                                  23.oktober 2019, med de rettigheter og plikter det innebærer.  

 

                                   Enstemmig vedtatt  

 

Diskusonssaker 
 

 

SP-sak 51/19            Honors Program  

 

                                  Studentparlamentet fikk mulighet til å diskutere Honors Program, og om  

                                  dette var noe man så for seg burde innføres på UiA. STA-styret ønsket 

                                  en prøvevotering i saken, og hadde et forslag om tre- dels innledning.  

                                  Prøvevoteringen viste det følgende:  

1. For eller imot Honors Program på UiA i nær fremtid: 5 for, 1 

avholdende og 16 kontra 

2. For eller imot Honors Program på UiA i fremtiden: 7 for, 2 

avholdende og 13 kontra 

3. For eller imot Honors Program generelt i sektoren: 7 for, 2 

avholdende og 13 kontra 

 

 

                                    

    SP-sak 52/19            Code of conduct  

  

                                      Studentparlamentet fikk mulighet til å diskutere regler for  

                                      organisasjonskultur og oppførsel, og komme med forslag til hva 

                                      som bør stå i et slikt reglement.  
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SP-sak 53/19            Statsbudsjettprioriteringer 2021   

  

                                         Studentparlamentet fikk mulighet til å diskutere hva som burde være  

                                  de viktigste prioriteringene inn mot statsbudsjettet 2021. STA-styret  

                                  ønsket en prøvevotering, den viste det følgende:  

• For økt studiestøtte, 19 for og 3 kontra 
 

Orienteringssaker 
 

SP-sak 54/19             Eventuelt  

 

Benedicte hadde en sak som omhandlet arbeidet med plan for 

campusutvkling, og informerte SP om dette.  

 

 

Møtet ble avsluttet klokken 20.15. 

 

 

 



Siden sist november  

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

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

arrangementer og medieoppslag utenfor den ordinære kalenderen. 

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

styret og de to representantene i UiA-styret. 

 

Høringer: 

- STA har svart på høringen om opptak og eksamen, internt på UiA 

- STA har gitt innspill til valgprioriteringer til neste valgperiode, til NSO 

- STA har gitt innspill til Statsbudsjettprioriteringer 2021, til NSO 

- STA har svart på høring om ”Best practice” om arbeidsrelevans, til NSO 

Media 

- Adam har bidratt med artikkel til Unikum 

- Benedicte har vært i Fædrelandsvennen i forbindelse med Q42 

- Benedicte har deltatt på promofilm for AKT for at flere studenter skal kjøre buss 

 

Arrangement og konferanser:  

- Irene, Benedicte, Olea og Bendik bidro og deltok på NSOs høstkonferanse som fant 

sted i Kristiansand. Benedicte holdt en egen bolk ”STA banner i Kirka” 

- Styret deltok på workshop og studentevent for Campusutviklingsplan (3 dager på 

begge campus). Olea holdt innledningen for workshopen om grønn campus. 

- Benedicte og Kristin (fra Bærekrafts- og miljøutvalget) deltok på seminar om 

bærekraft i regi av Kristiansand kommune  

- Benedicte har deltatt på Studentrådsmøte med UHNV i Haugesund 

- Sindre har deltatt på arrangement i regi av MatRIC og studentnettverket i Norges SFU 

- Bendik har deltatt på konferanse i Trondheim for Universell, med fokus på 

læringsmiljø 

 

Aktivitet: 

- NOKUT-tilsynet er gjennomført ved UiA, med en sakkyndig komite på besøk 

- Bendik og Olea deltok på åpning av skrivestuen på UiA 

- Olea holdte presentasjon om STA for nytilsatte i administrasjonen på UiA 

- Benedicte og Olea deltok på møte med Kristiansand kommune om plan- og 

strategiprosess og inkludering av studenter 

- Olea har vært på møte om Alumni-ordning 

- Olea holdt presentasjon, sammen med Benedicte, for Studieadministrasjonen om 

studentenes forventning til oppfølging 



- Olea deltok på møte, sammen med UiA-ledelsen og Benedicte, med Stortingsbenken 

fra Agder for å spille viktige saker for UiA og studentene på Agder 

- Olea deltok på møte, sammen med Benedicte, i Høyre Kristiansand om studentboliger 

og utbygging på Lund Torv. Benedicte holdte innlegg om hvorfor studentboliger er 

viktige for universitetsstudentene og universitetsbystrategien 

- Olea deltok i paneldebatt om klima og universitetets ansvar i Eilerts salong pop-up. I 

panelet satt også klimaforsker Helge Drange og viserektor Gøril Hannås 

- Styret har gjennomført SP-lunsj i Grimstad og Kristiansand 

- Styret har deltatt på kurs, møte og teambuilding i Oslo. Herunder møtt NSO og 

diskutert studentvalget 2020 

- Adam har oppdatering av info til linjeforeninger og studentaktiviteter på nettsiden. 

Samt gjennomført teknisk oppdatering: Nyhetssaker har nå deleknapp på nettsiden for 

Facebook, Twitter og e-post 

- Adam har startet planlaggingen av studentvalget 2020 med fokus på intern workshop 

og idemyldring 

- Adam jobber med videreutvikling av STAs kommunikasjonsstrategi 

- Adam har samarbeidet med UiA, hvorav UiA nå har muligheten til å promotere STAs 

poster på Facebook 

- Bendik skal, på vegne av STA, arbeide med engasjer-deg dagen 2020 og 

Mangfoldsuken 2020 

- Benedicte har spilt inn til UiA studenter som skal sitte i arbeidsgruppen for 

Universitetsbyen Grimstad 

- Benedicte har spilt inn til UiA student som skal jobbe med” En by for alle” i 2020, i 

regi av Kristiansand kommune 

- Sindre har jobbet med å få på plass opplæring av studenter i MatRIC 

- Benedicte har jobbet med Universitetsbyen Kristiansand, hvor tiltaksplanen skal 

sendes inn til endelig behandling i november 2019. 

 

Annet: 

Frem til januar vil styret fokusere på handlingsplanen, valg til Landsmøte i Norsk 

Studentorganisasjon, studentvalget 2020 og å ferdigstille røde tråder før ferien. Styret vil også 

avvikle eksamenstid og legge til rette for dette.  

Tusen takk for det halvåret som har vært. Det er gøy å jobbe sammen med en så engasjert 

gjeng som dere. Takk for gode innspill og til de som har deltatt/skal delta i arbeidsgrupper på 

vegne av STA. Neste år vil vi fortsette med valg, nye arbeidsgrupper og nye eventyr. Vi 

gleder oss til julebord og ønsker alle lykke til med eksamen.   

 

 

 



SP-sak 56/19 

Møtedato 20.11.19  

Saksbehandler Benedicte Nordlie  

 

 

Søknad om medlemskap fra Sonus 

Bakgrunn for saken  

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

behandling i styret. Sonus er en linjeforening for alle studenter tilhørende institutt for rytmisk 

musikk, institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk.  

 

Argumentasjon  

Sonus ønsker å melde seg inn i STA av to hovedårsaker: universitetsfelleskap og praktiske 

ordninger. Formålet er å fremme sosiale og faglige aktiviteter, og bidra til et godt læringsmiljø på 

fakultet for kunstfag. Det er ønskelig at linjeforeningen fungerer som et batteri for engasjement 

blant studentene, men gjerne også for ansatte på fakultetet, slik at en skaper et skikkelig 

partnerskap for alle i musikkmiljøet på kunstfag.  

Sonus ønsker å være med på å bygge bro mellom de to instituttene for å fylle et tomrom der 

studentene kan være sammen uformelt, både faglig og sosialt.  

 

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

oppfyller de krav og retningslinjer som er vedtatt.  

 

STA-styret ønsker å gi kudos til både fakultet for kunstfag og Sonus, for å ha satt fokus på å 

skape foreninger og søke medlemskap i STA. Dette er første gang man har en foreningssøknad 

fra kunstfag.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Forslag til vedtak  

Sonus blir medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 20.november 2019, med de rettigheter 

og plikter det innebærer.  

 

Innstilling fra styret 

STA-styret innstiller på forslag til vedtak.  

 

Vedlegg  

Vedlegg 1- Søknad fra Sonus, med tilhørende vedtekter 

  

 

English Summary  

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

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

meet the requirements and guidelines that have been adopted.  



Søknad om medlemskap i Studentorganisasjonen i Agder (STA)  

 

Dato: 02/10/2019 

Søknad av studentaktiviteten: Sonus linjeforening 

Organisasjonsnummer: Under behandling. Vi sender det når vi får det 

Kontonummer: Kommer når Org.nr. er på plass 

 

I denne søknaden søker Sonus linjeforening om å bli med medlem av STA og samtidig også 

stadfeste seg som linjeforening for studenter som har interesse av og brenner for musikk. 

Søknaden følger de føringer som er gitt av STA.  

 

Begrunnelse for hvorfor linjeforeningen vil bli medlem av STA 

Sonus linjeforening ønsker å melde seg inn i STA av to hovedårsaker: universitetsfellesskap 

og praktiske ordninger. 

Som linjeforening for studenter på Institutt for rytmisk musikk og Institutt for klassisk musikk 

og musikkpedagogikk ønsker vi å bidra til det sosiale og faglige miljøet på Fakultet for 

kunstfag. Linjeforening ønsker å være med å bygge bro mellom de to instituttene for å fylle 

et tomrom der studentene kan være sammen uformelt både sosialt og faglig. Å spille 

sammen uten publikum, å hente inn fagfolk vi vanligvis ikke har i forelesningene og å kunne 

kombinere klassiske og rytmiske uttrykk vil styrke vårt musikalske fellesskap på fakultetet og 

på UiA. Vi tror at det fellesskapet også vil være med å gi en stemme for kunstfagstudentene 

inn i ulike forum – også i STA.  

I tillegg har medlemskapet i STA noen praktiske fordeler vi ønsker å benytte oss av. Både 

kompetansen til STAs styremedlemmer er viktig for vår del i å bygge en god linjeforening for 

våre studenter, i tillegg til å ha tilgang til kontorlokaler og lagerplass. Det er også praktisk 

med posthylleordning og mulighet for å få delta i fellesrådsmøter hvor viktige 

problemstillinger og fellesutfordringer løftes og diskuteres.  

Vi tror på medlemskap i STA som en viktig arena for å sammen utøve gode formål og håper 

at Studentparlamentet også ser det.  

 

Formålet med linjeforeningen  

Sonus linjeforening har regulert sitt formål i vedtektenes paragraf 1:  

Navnet til studentaktiviteten er Sonus linjeforening. Sonus linjeforening er en forening for alle 

studenter tilhørende Institutt for rytmisk musikk og Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. 
Formålet er å fremme sosiale og faglige aktiviteter og bidra til et godt læringsmiljø på Fakultet for 
kunstfag.  



Formålet er å jobbe for å skape et godt fellesskap for alle musikkstudenter på UiA, i tillegg til 

å skape arenaer for faglig påfyll. Vi har lyst til at linjeforeningen skal fungere som et batteri 

for engasjement blant studentene, men gjerne også for ansatte på fakultetet – så vi skaper 

et skikkelig partnerskap for alle i musikkmiljøet på kunstfag.  

 

Beskrive hva linjeforeningen kan tilby studentene ved UiA 

Konkret kan vi tilby:  

- Sosiale møteplasser og musikalske (uformelle) kreative arenaer i form av jam-kvelder, 

studiestartfester og sommeravslutninger. 

- Faglig påfyll som workshops, foredrag og mesterklasser for studenter som kan gi et 

bredere og noe mer forskjellig faglig input til studenter på musikkstudiene. Det er 

også en anledning til å hente inn, for alle musikkstudenter, litt mer utradisjonelle 

aktører som studentene selv har lyst til å høre på og lære mer av.  

 

Planer for året 

August: Årsmøte 

September: Ingen planlagte aktiviteter 

Oktober: Psykisk helse seminar, Halloween fest 

November: Åpen Huskonsert 

Desember: Julebord 

Januar: Nyttårsball 

Februar: Ingen planlagte aktiviteter 

Mars: Livekaraoke for UIA studenter 

April: Seminar 

Mai: Avslutningsgrilling 

Juni: Sommerferie 

Juli: Sommerferie 

Samarbeid med UiA og andre 

Både fakultetet og instituttene har uttrykt et tydelig ønske om at vi studenter skal etablere 

en linjeforening. Det har vi nå gjort og kommer til å samarbeide mye med UiA. Både 

økonomisk, men også i forhold til faglige samarbeid der forelesere kan bidra med sine 

erfaringer fra sitt virke, i tillegg til å sammen invitere inn eksterne vi kanskje ikke har tid til i 

fagene vi tar.  



I tillegg vet vi at det er et behov for å ha et organ for studenter på musikkstudiene som kan 

være et studentorgan i møte med andre musikkutdanninger i Norge. Det er nemlig et 

nettverk for studenter hvor lederne av linjeforeninger og studentforeninger for 

musikkutdanninger møtes, diskuterer ulike forhold til musikkutdanningene og bidrar til å 

utvikle samarbeid og erfaringsutveksling.  

Fakultetet og vi i Sonus linjeforening ser for oss å kunne samarbeide om å løfte 

fagligpolitiske diskusjoner for å skape en fellesfront for musikkutdanningene i Norge.  

 

Medlemmer 

Alle studenter tilhørende instituttene gitt i linjeforeningens formål er medlemmer av 

linjeforeningen.  

 

 

 

Oversikt over styremedlemmer 

Verv Navn Klasse Studium Telefonnummer E-post 

Leder Adrian 
McAllister 

3. Bachelor Utøvende 
Klassisk 
Musikk/Musikkf
ormidling 

98832098 adrian.mcall
ister@hotm
ail.com 

Nestleder Kristoffer 
Hjelmaas 
Sivertsen 

2. Bachelor Faglærer i 
Rytmisk Musikk 

95232347 kristofferhsi
vertsen@gm
ail.com 

Sekretær Emilie 
Omland 
Grimstad 

2. Bachelor Faglærer i 
Rytmisk Musikk 

97100365 emilieofficia
l@gmail.co
m 

Økonomiansvarlig Grete 
Johanne 
Knudsen 

1. Bachelor Utøvende 
Rytmisk 
Musikk/Elektroni
sk Musikk 

41232253 grete.johan
ne.k@gmail.
com 

Styremedlem Benedikt 
Cecilie 
Gjertsen 

3. Bachelor Faglærer i 
Rytmisk Musikk 

94208287 benediktegj
ertsen@msn
.com 

Styremedlem David Olsen 2. Bachelor Utøvende 
Klassisk Musikk 

91883437 davidolsen0
41@gmail.c
om 

Styremedlem Oda Nysæter 2. Bachelor Utøvende 
Klassisk Musikk 

99577993 oda.nyster
@gmail.com 

 

Klassisk utvalg 

Verv Navn Klasse Studium Telefonnummer E-post 



Leder Ken-Roger 
Halvorsen 
Sund 

2. Master Utøvende 
Klassisk Musikk 

47611037 kenroger_ha
lvorsen@ho
tmail.com 

Medlem Eskil 
Fylkesnes 
Nytun 

1. Bachelor Utøvende 
Klassisk Musikk 

45468212 eskilnytun@
hotmail.com 

Medlem Ingeborg 
Aaserud 

2.master Utøvende 
Klassisk Musikk 

41620679 ingeborg_aa
serud@hot
mail.com 

 

Rytmisk utvalg 

Verv Navn Klasse Studium Telefonnummer E-post 

Leder Ole Petter 
Oras Ålgård 

2. Bachelor Faglærer i 
Rytmisk Musikk 

90252424 olepetter.aalg
aard@outlook
.com 

Medlem Henrik 
Andreas 
Alsmark 

3. Bachelor Utøvende 
Rytmisk/Elektron
isk Musikk 

45254557 alsmarkhenrik
@gmail.com 

Medlem Matias Turøy 1. Bachelor Utøvende 
Rytmisk Musikk 

47657757 mathiasturoy
@live.no 

 



Vedtatt 28. august 2019 
 

Vedtekter for Sonus linjeforening 

 

§1 NAVN OG FORMÅL 

Navnet til studentaktiviteten er Sonus linjeforening. Sonus linjeforening er en forening for alle 

studenter tilhørende Institutt for rytmisk musikk og Institutt for klassisk musikk og 

musikkpedagogikk. Formålet er å fremme sosiale og faglige aktiviteter og bidra til et godt 

læringsmiljø på Fakultet for kunstfag.  

 

§2 MEDLEMSKAP  

§2.1 Sonus linjeforening skal ha egne vedtekter som ikke skal stride med vedtekter og reglement 

for studentaktiviteter i Studentorganisasjonen i Agder (STA).  

 

§2.2 Alle studenter ved Institutt for rytmisk musikk og Institutt for klassisk musikk og 

musikkpedagogikk er medlemmer av linjeforeningen. Det er gratis.  

§2.3 Alle medlemmer av linjeforeningen har tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet.  

 

§3 STYRET 

§3.1 Styret drives av studenter for begge institutter. De skal bestå av leder, nestleder, sekretær, 

økonomiansvarlig og inntil tre (3) styremedlemmer. Det skal være minst to studenter fra hvert 

institutt. Disse skal velges av årsmøtet. I tillegg møter de to (2) utvalgslederne for Klassisk utvalg og 

Rytmisk utvalg, jmf. §4.3.  

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

om ikke annet er bestemt. Styret har ansvar for å legge til rette for sosiale aktiviteter og å holde 

kontakten med fakultetet og instituttene.  

§3.3 Alle styremedlemmer skal innkalles til styremøtet og minst tre (3) i styret må være tilstede for at 

møtet kan avholdes. Leder eller nestleder må være tilstede.  

§3.4 Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  

§3.5 Alle styremøter skal protokollføres, og informasjon skal ikke deles fra møtene før det er avklart i 

styret.  

 

§4 UTVALG I LINJEFORENINGEN 

§4.1 Det skal i linjeforening være følgende utvalg  

A) Klassisk utvalg. De har ansvar for faglige aktiviteter rettet inn mot studentene ved Institutt 

for klassisk musikk og musikkpedagogikk.  

B) Rytmisk utvalg. De har ansvar for faglige aktiviteter rettet inn mot studenter ved Institutt for 

rytmisk musikk.  

§4.2 Utvalgene skal ha en leder og to (2) medlemmer. Disse velges på årsmøtet. Utvalgene kan hente 

inn ressurser ved behov.  
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§4.3 Leder av utvalgene møter i styret til linjeforeningen. Hvis leder ikke kan komme, kan utvalget 

sende en vara som er valgt av årsmøtet.  

§4.4 Utvalgene skal informere styret om sine planer.  

 

§5 ÅRSMØTET 

§5.1 Årsmøtet er linjeforeningens øverste myndighet, og skal minst avholdes en gang i året, helst i 

høstsemesteret.  

§5.2 Styret har ansvar for å kalle inn til årsmøte senest to (2) uker før møtet avholdes. Saker må 

meldes inn minst to (2) dager før møtet avholdes.  

§5.3 Årsmøtet er vedtaksdyktige når alle medlemmer er innkalt, og minst 10 stykker er til stede. 

§5.4 På årsmøtet skal følgende saker behandles:  

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av møteleder og referent 

3. Vedtekter 

4. Budsjett og regnskap 

5. Årsplan  

6. Valg av styre hvor følgende verv skal velges:  

a. Leder 

b. Nestleder  

c. Sekretær 

d. Økonomiansvarlig 

e. Inntil tre (3) styremedlemmer 

7. Valg av Klassisk utvalg 

a. En (1) leder 

b. To (2) utvalgsmedlemmer 

8. Valg av Rytmisk utvalg 

a. En (1) leder 

b. To (2) utvalgsmedlemmer 

 

§5.5 Styret velger en valgkomité som består av tre (3) som innstiller på de ulike vervene.  

 

§5.6 Valgene på årsmøtet gjennomføres med enkelt flertall. Andre valgprosedyrer velges av årsmøtet 

med 2/3 flertall og må meldes inn før møtet er satt.   

§5.7 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom tre (3) styremedlemmer eller minst ti (10) 

medlemmer krever dette. Samme prosedyre som årsmøtegjennomføring gjelder for ekstraordinære 

årsmøter. 

 

§6 ØKONOMI OG ORGANISASJONSNUMMER 

§6.1 Sonus linjeforening skal ha eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.  
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§6.2 Sonus linjeforening skal ha egen bankkonto. Bank velges av styret.  

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

økonomiansvarlig i samråd med leder. Disse to skal føre regnskap.  

§6.4 Styret foreslår budsjett for årsmøtet om hvordan pengene skal brukes. Årsmøtet vedtar endelig 

budsjett som styret må følge. Styret har ansvar for å søke penger.  

 

§7 MISTILLIT 

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

§7.2 For at et mistillitsforslag skal realitetsbehandles kreves det at minst fem (5) av Sonus 

linjeforening medlemmer signerer mistillitsforslaget.  

§7.3 Anonyme mistillitsforslag forkastes.  

§7.4 Mistillitsforslag skal begrunnes skriftlig.  

§7.5 Ved mistillitsforslag skal STA kontaktes uten unødig opphold, og senest syv (7) dager etter at 

mistillitsforslaget er fremmet.  

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

forslaget er fremmet. Styret har ansvar for dette.  

§7.7 Mistillitsforslag skal behandles av årsmøtet og vedtas med 2/3 flertall. Styret legger frem 

forslaget og velger selv om de vil innstille i saken. Dersom det er hensiktsmessig skal det kalles inn til 

ekstraordinært årsmøte. Mistillitsforslag skal alltid behandles av ekstraordinært årsmøte dersom det 

er mer enn to (2) måneder frem til neste ordinære årsmøte.  

§7.8 Dersom mistillit vedtas fratrer personen sitt verv og/eller medlemskap med umiddelbar 

virkning.  

§7.9 Vedtak om mistillit kan påklages til STA-styret. STA-styret kan overprøve vedtaket. Dersom STA-

styret gjør det, kreves det ny behandling på ekstraordinært årsmøte. Vedtak fattet i dette møte blir 

endelig.  

 

§8 NEDLEGGELSE 

§8.1 Dersom Sonus linjeforening oppløses skal alle ubrukte midler tildelt av Velferdstinget i Agder 

(VT), Studentsamskipnaden i Agder (SiA) eller Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder (UiA) 

tilbakeføres den respektive organisasjonen.  

Egenopptjente midler, som ikke er tildelt av de overnevnte organisasjonene, kan linjeforeningen selv 

fordele. Fordelingen avgjøres i møtet hvor oppløsningen vedtas.  

§8.2 Fakultetet skal orienteres om nedleggelse før dette gjøres. 
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BEGREPSOVERSIKT 

Enkelt flertall: 50% av de avgitte stemmene ekskludert de blanke stemmene 

2/3 flertall: 2/3 av de avgitte stemmene ekskludert de blanke stemmene 



SP-sak 57/19 

Møtedato 20.11.19  

Saksbehandler Benedicte Nordlie  

 

 

Søknad om medlemskap fra Peripeti 

Bakgrunn for saken  

STA har mottatt en søknad om medlemskap fra studentforeningen Peripeti, og har hatt denne til 

behandling i styret. Peripeti er en studentforening som fremmer teater av, med og for studenter.  

 

Argumentasjon  

Peripeti ønsker å melde seg inn i STA av to hovedårsaker: universitetsfelleskap og praktiske 

ordninger. Som studentforening ønsker de å bidra til utviklingen av det store UiA-miljøet, både 

som en del av en viktig interesseorganisasjon for studenter, men også gjennom kunst, kultur og 

teater. Ved å bygge en tydelig studentstemme trenger man at mangfoldet lyttes til.  

Formålet til foreningen er å bringe kunst og kultur, gjennom skuespill og teater, til et bredt 

publikum og en bred studentmasse.  Peripeti skal arbeide for å sette opp en kunstoppsetning, og 

gjennom året være en sosial arena for medlemmer av foreningen.  

 

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

Peripeti oppfyller de krav og retningslinjer som er vedtatt.  

 

STA-styret ønsker å gi kudos til både fakultet for kunstfag og Peripeti, for å ha satt fokus på å 

skape foreninger og søke medlemskap i STA. Dette er første gang man har en foreningssøknad 

fra kunstfag.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Forslag til vedtak  

Peripeti blir medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 20.november 2019, med de rettigheter 

og plikter det innebærer.  

 

Innstilling fra styret 

STA-styret innstiller på forslag til vedtak.  

 

Vedlegg  

Vedlegg 1- Søknad fra Peripeti, med tilhørende vedtekter 

  

 

English Summary  

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

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

meet the requirements and guidelines that have been adopted.  



Søknad om medlemskap i Studentorganisasjonen i Agder (STA)  

 

Dato: 26/09/2019 
Søknad av studentaktiviteten: Peripeti studentforening 
Organisasjonsnummer: blir ettersendt snarest 
Kontonummer: blir ettersendt så fort brønnøysundregistrering er klar 
Mail-adresse til foreningen: peripetiuia@hotmail.com  

 

I denne søknaden søker Peripeti studentforening om å bli med medlem av STA og samtidig 
også stadfeste seg som studentaktivitet for studenter som har interesse av og brenner for 
teaterkunsten. Søknaden følger de føringer som er gitt av STA.  

 

Begrunnelse for hvorfor aktiviteten vil bli medlem av STA 

Peripeti ønsker å melde seg inn i STA av to hovedårsaker: universitetsfellesskap og praktiske 
ordninger. 

Som studentaktivitet ønsker Peripeti å bidra til utviklingen av det store UiA-miljøet, både 
som en del av en viktig interesseorganisasjon for studenter, men også gjennom kunst, kultur 
og teater. Ved å bygge en tydelig studentstemme trenger man at mangfoldet lyttes til. 
Peripeti er en studentaktivitet som når ut til en gruppe med mangfold. Disse stemmene 
ønsker vi å representere inn i STAs formelle foraer. Vi har også lyst til å bidra til utviklingen 
av et godt, sosialt miljø på campus. Gjennom lek, skuespill, kroppsspråk tror vi at vi skaper 
en terskel for at de som ønsker å utfordre, utforske og finne seg selv får muligheten til det 
på en annen måte. I dag finnes det ingen tilsvarende aktivitet som tilbyr muligheten til å 
være med å sette opp forestillinger, jobbe med skuespill og drive teateraktiviteter.  

I tillegg har medlemskapet i Peripeti noen praktiske fordeler vi ønsker å benytte oss av. Både 
kompetansen til STAs styremedlemmer er viktig for vår del til å bygge en god organisasjon, i 
tillegg til å kontorlokaler og lagerplass. Det er også praktisk med posthylleordning og 
mulighet for å få delta i fellesrådsmøter hvor viktige problemstillinger og fellesutfordringer 
løftes og diskuteres.  

Vi tror på felleskapet som en viktig arena for å sammen utøve gode formål og håper at 
Studentparlamentet også ser det.  

 

Formålet med aktiviteten  

Peripeti har regulert sitt formål i vedtektenes paragraf 1:  

Studentforeningen er en studentaktivitet som fremmer teater av, med og for studenter. Formålet er 
å bringe kunst og kultur gjennom skuespill og teater til et bredt publikum og en bred studentmasse.  

Peripeti studentforening skal arbeide for å sette opp en kunstoppsetning, og gjennom året være en 
sosial arena for medlemmer av studentforeningen.  

Formålet er å jobbe med ulike kunstoppsetninger bestemt av årsmøtet for å glede, berøre og 
påvirke et publikum. Og det er selvsagt studenter som skal styre arbeidet fra start til slutt. På 
denne måten ivaretar man formålet med at teater skal fremmes av med og for studenter.  

mailto:peripetiuia@hotmail.com


Vi har lyst til å bidra til et kreativt miljø på campus og tilby en unik mulighet til å være en del 
av et teatermiljø. I og med at det ikke finnes et lignende tilbud har vi lyst å fylle opp 
tomrommet og bidra til aktivitet og et bredere studentsosialt tilbud. 

 

Beskrive hva aktiviteten kan tilby studentene ved UiA 

Konkret kan vi tilby:  

• Et teatermiljø for alle studenter som ønsker å være en del av et kreativt og 
inkluderende miljø.  

• Gjennom avtaler om leie av teatersaler på UiA med Fakultet for kunstfag kan vi også 
tilby et sted å samles for å arbeide med ulike teateraktiviteter på UiA.  

• En studentaktivitet som ønsker å bidra til utviklingen av et inkluderende og 
studentsosialt miljø på UiA som gir rom for å også bidra til faglig utvikling utenfor 
studiene.  
 

Planer for året (Med forbehold om litt endringer)  

Tidspunkt  Aktivitet  

Oktober  Bli kjent kveld/møte 

Bli-kjent fest 

Faglir Workshop: med Bare flaks, Improvisasjons teater 

Halloween-fest 

Hovedproduksjonssamling (hver mandag 18:00-20:30) 

November Temafest  

Faglig workshop: Fortellerworkshop 

Bowling 

Hovedproduksjonssamling (hver mandag 18:00-20:30) 

Desember Filmkveld 

Pynte juletre 

Skøytedag 

Julebord  

Hovedproduksjonssamling (hver mandag 18:00-20:30) 

Januar  Faglig workshop: Manus/arbeid med tekst/Forberedelse 
til forestillingsarbeid 

Se en forestilling/performance eller teaterstykke 

Gå på kino  

Faglig workshop: Analyse av teater og film 

Faglig workshop: Skuespillerteknikk med muligens 
Fredrik Landmark 

Hovedproduksjonssamling (hver mandag 18:00-20:30) 

Februar   Middagsselskap/tapas  

Karneval 

Faglig workshop (ukjent innhold) 

Hovedproduksjonssamling (hver mandag 18:00-20:30) 

Premierefest 



HOVEDPRODUKSJON - FORESTILLING 

Teppefallsfest 

Beerpong-turnering 

Mars  Faglig Workshop (ukjent innhold) 

Turdag  

April Påske-rebusløp 

Revyworkshop 

Spille revy for målgruppe 

Mai Spillkveld 

Faglig Workshop (ukjent innhold) 

Juni Sommerfest 

 
 

 

Samarbeid med UiA 

Peripeti har spesielt samarbeid med Institutt for sceniske og visuelle fag på Fakultet for 
kunstfag, i tillegg til å arbeide sammen med Institutt for nordiske og mediefag. Selv om 
studentaktiviteten ikke er en linjeforening har man et ønske om å spesielt rekruttere de 
studenter som også driver med teaterkunsten gjennom sine studier. Fakultet for kunstfag 
tilbyr teaterutdanning, mens Fakultet for humaniora og pedagogikk tilbyr årsstudium og 
bachelor i Litteratur, film og teater. Begge instituttene er positive til samarbeid og ønsker 
studentaktiviteten velkommen som et fagligsosialt supplement utover det 
studieprogrammene klarer å tilby i dag. 

 

 

 

 

 

Oversikt over styremedlemmer 

Verv Navn Å
r 

Studium Telefonnum
mer 

E-post 

Leder Catarina Vu 3 Faglærerutdann
ing for teater BA 

41642311 vucatarina@hotmail.com  

Nestleder Amalie 
Auran 

1  Innledende kurs 
for 
ingeniørstudier 

41371804 Am_auran@outlook.com  

Informasjonsansvar
lig 

Kamilla 
Antonsen 

2 Samtidsteater 
BA 

95412045 Kamilla_anotnsen@hotmail
.com  

Økonomiansvarlig Rajana A. K. 
Bakhtarysje
va 

1 Økonomi BA 40161418 Rajana1999@mai.ru  

Arrangementsansva
rlig 

Eyla 
Evertsen 
DaGama 

3 Faglærerutdann
ing for teater BA 

45291333 Eyla.edg@hotmail.com  

Regissør Vibeke A. 
Gran 

3 Faglærerutdann
ing for teater BA 

48385660 Vibeke_ag@hotmail.com  
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Utvalg for oppsetninger 

Verv Navn Klass
e 

Studium Telefonnumm
er 

E-post 

Regissør Vibeke A. 
Gran 

3 Faglærerutdanning for 
teater BA 

48385660 Vibeke_ag@hotmail.com  

Ansvarlig 
for 
sminke 
og 
kostyme  

Nora 
Christianse
n 

 
Grunnskolelærerutdann
ing 

908885221 Nora-
christansen98@hotmail.co
m  

Ansvarlig 
for 
scenograf
i 

Frida 
Marie 
Blankenbu
rg 

1 Samtidsteater BA 47908703 Frida.blankenburg@gmail.c
om  

Ansvarlig 
for regi 
og 
dramatur
gi 

Fredrik 
Tørmoen 

2 Samtidsteater BA 45266548 fredriktt@hotmail.com  

Ansvarlig 
for 
teknikk 

Michelle 
Antonsen 

1 Litteratur, film og teater 
BA 

93849609 antonsenmichelle@gmail.c
om  

      

 

 

 

 

 

Medlemsliste for Peripeti studentforening 

 

FORNAVN ETTERNAVN TLF. NR 
STUDEN
T NR.  E-POST VERV 

Catarina 
Kim Hong Vu 41 64 23 11 19 18 84 vucatarina@hotmail.com Leder 

Weronika 
Kontrancja Bylica 47 46 92 04 18 40 47 weronikab97@gmail.com 

 

Per 
Christian Garseg 48 60 08 64 17 76 70 per.chr.gar@gmail.com 

 

Nora Christiansen 
908 88 52 
21 19 49 96 

nora-
christiansen98@hotmail.com Utvalg 

Kamilla Antonsen 95 41 20 45 19 62 47 kamilla_antonsen@hotmail.com 

Infomasjons
ansvarlig 

Kristian Kransvik 92 24 29 83 19 11 46 kriskr17@uia.no 
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Ingrid Ravndal 47 46 48 60 20 33 14 ingrid.ravndal@gmail.com 

 

Frida-
Marie Blankenburg 47 90 87 03 20 24 15 frida.blankenburg@gmail.com Utvalg 

Ingrid Hellan 47 70 10 93 20 24 17 ingrid-o-h@hotmail.no 

 

Torbjørn Bakke 97 47 07 63 20 22 13 torbjornbakke@live.no 

 

Mari Rikke Danielsen 98 64 82 69 17 22 23 marikken_d@hotmail.com 

 

Michelle Antonsen 93 84 96 09 19 20 80 antonsenmichelle@gmail.com Utvalg 

Therese 
Lilleland Alvestad 90 70 75 20 20 26 79 alvestad99@gmail.com 

 

Vetle 
Flisnes Johansen 95 18 99 18 20 26 77 vetlejohansen@live.no 

 

Bernt Even Larsen 94 81 82 51 20 24 05 bernt.moseidjord@gmail.com 

 

Andreas Fredriksen 91 35 78 75 18 41 03 andfre1993@gmail.com 

 

Even Berg 94 78 47 48 20 24 22 evenslettenebergno@gmail.com 

 

Amalie Auran 41 37 18 03 20 04 22 am_auran@outlook.com Nestleder 

Erlend 
Soma Ekeland 95 83 51 95 20 24 16 erlend-s-e@hotmail.com 

 

Alide Kjærstad 98 62 87 65 20 33 51 alide@hotmail.no 

 

Julie Eriksen 90 71 29 02 19 56 34 julieg.eriksen@icloud.com 

 

Astrid mortensen 47 25 35 31 19 56 34 astrid284@gmail.com 

 

Hanna Indrelid 45 25 99 18 20 24 06 hanna.indrelid@hotmail.com 

 

Simone Breistand 97 53 84 08 20 24 07 simonehoddo@hotmail.com 

 

Rajana 
Alikhanovn
a Bakhtarysjeva 40 16 14 18 20 20 97 rajana1999@mail.ru 

Økonomians
varlig 

June Vegtun 93 60 08 81 18 98 10 june_mariell@outlook.com 

 

Christine Syvertsen 45 88 84 80 17 83 69 ? 
 

Emil Von Krogh 92 06 00 83 18 97 58 emilvonkrogh@hotmail.com 

 

Andreea 
Emilie Bergsvik 97 08 19 93 18 25 91 andreeaemilie@hotmail.com 

 

Herman Instefjord 47 36 29 12 18 98 06 97herman97@gmail.com 
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Yngvild 
Bakken Furunes 41 24 81 98 18 43 60 yngvildbf@outlook.com 

 

Tone 
Karoline Solberg 99 58 28 30 17 75 06 Ttone-k-solberg@gmail.com 

 

Hedda 
Prøch Meier 46 92 00 37 20 17 61 hproschmeier@gmail.com 

 

Celine Strand 92 29 32 33 20 17 51 celine.v.strand@gmail.com 

 

Tuva Oterholt 92 63 76 51 20 23 08 thuvalouise@gmail.com 

 

Tania Fazeli 45 48 47 99 20 24 23 visna2011@gmail.com 

 

Ylva 
Amundsen Hustad 48 20 12 87 19 60 47 ylvahustad@live.no 

 

Line Berntsen 47 60 62 48 19 60 45 line98bern@gmail.com 

 

Håkon Nordtveit 97 63 66 32 19 60 55 hakonord@gmai.com 

 

Remi Hayek 47 37 72 28 18 07 77 remi@hayek.no 

 

Eyla 
Evertsen da Gama 45 29 13 33 18 99 89 eyla.edg@hotmail.com 

Arrangemen
tansvarlig 

Vibeke 
Andersen Gran 48 38 56 60 18 99 90 vibeke_ag@hotmail.com 

Reggisør/Fag
ansvarlig 

Fredrik Tørmoen 45 26 65 48 19 72 86 fredriktt@hotmail.com Utvalg 

Sofie Qvale 94 17 24 00 20 26 82 qvasofi@hotmail.com 

 

Karoline 
Pedersen Vatne 46 92 85 09 20 24 21 kvatne721@gmail.com 

 

Alekander 
Paasche Søfteland 46 80 04 07 19 15 00 

alexander_softeland@hotmail.co
m 

 

Sophus Stensland 41 54 52 01 20 21 98 sophus-stensland@gmail.com 

 

Victoria 
Michelle Kristiansen 97 79 72 94 
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Vedtekter for Peripeti studentforening  
 
 

§1 NAVN OG FORMÅL 

Navnet til studentforeningen er Peripeti studentforening. Studentforeningen er en forening som 
fremmer teater av, med og for studenter. Formålet er å bringe kunst og kultur gjennom skuespill og 
teater til et bredt publikum og en bred studentmasse.  

Peripeti studentforening skal arbeide for å sette opp en kunstoppsetning, og gjennom året være 
en sosial arena for medlemmer av studentforeningen.  

 
§2 MEDLEMSKAP  

§2.1 Peripeti studentforening skal ha egne vedtekter som ikke skal stride med vedtekter og 
reglement for studentaktiviteter i Studentorganisasjonen i Agder (STA).  
 
§2.2 Det er gratis å melde seg inn i studentforeningen og det eneste som kreves er at vedkommende 

er student ved en høyere utdanningsinstitusjon. Peripeti studentforening er åpen for alle, men er 
forankret som en studentforening for institutt for sceniske og visuelle fag. Det skal føres 
medlemsliste for hvert studieår.  

§2.3 Alle medlemmer av studentforeningen har tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet.  

 
§3 STYRET 
§3.1 Styret skal bestå av leder, nestleder, informasjonsansvarlig, økonomiansvarlig, 
arrangementsansvarlig og regissør. Disse skal velges av årsmøtet.  

§3.2 Styret har ansvar for den daglige driften av studentforeningen og iverksetter vedtak fra 
årsmøtet om ikke annet er bestemt. Styret har ansvar for sosiale arrangementer og fungerer som en 
stemme for studentteater på UiA. Arbeid knyttet til gjennomføring av oppsetningen ligger til utvalg 
for oppsetninger.  

§3.3 Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Det skal føres protokoll fra styremøter.  

§3.4 Leder, eller leder stedfortreder, skal delta i møter med STA og UiA dersom det innkalles til 
dette.  

 
§4 UTVALG FOR OPPSETNINGER 

§4.1 Det skal velges et eget utvalg på fem (5) personer som har ansvar for oppsetninger i Peripeti 
studentforening. Regissør i styret er leder av utvalget. Utvalget ligger under styret.  

§4.2 Årsmøte velger følgende fire (4) verv til utvalget:   

Ansvarlig for scenografi 
Ansvarlig for kostyme og sminke 
Ansvarlig for regi og dramaturgi 
Ansvarlig for teknikk 

§4.3 Utvalget skal arbeide for å sette opp en kunstoppsetning i løpet av studieåret.  

§4.4 Alle medlemmer av studentforeningen skal ha mulighet til å bidra i produksjonen. Det er 
utvalget som fordeler oppgaver og roller.  



§4.5 Utvalget kan bruke penger etter de rammer og føringer som er gitt i budsjett av årsmøtet. 
Økonomiansvarlig i styret bistår med føring av regnskap og betaling av utgifter.  

§4.6 Utvalget skal skrive protokoll fra møtene sine.  

 
§5 REGISSØR 
5.1 Regissøren skal være med å utvikle og produsere oppsetningen i samarbeid med utvalg for 
oppsetninger. Regissøren har et faglig ansvar for oppsetningen og kan i samarbeid med styret stoppe 
uansvarlige forslag. 

5.2 Regissøren får veiledning av en mentor fra Institutt for sceniske og visuelle fag ved Universitetet i 
Agder.  

 
§6 ÅRSMØTET 
§6.1 Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og skal minst avholdes en gang i året, helst i 
høstsemesteret.  

§6.2 Styret har ansvar for å kalle inn til årsmøte senest to (2) uker før møtet avholdes.  

§6.3 Årsmøtet er vedtaksdyktige når alle medlemmer er innkalt, og minst 10 stykker er til stede. 

§6.4 På årsmøtet skal følgende saker behandles:  

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av ordstyrer og protokollfører 
3. Vedtekter 
4. Budsjett og regnskap 
5. Årsplan  
6. Valg av styre jmf. §3.  
7. Valg av utvalg for oppsetninger jmf. §4.  

§6.5 Valgene på årsmøtet gjennomføres med enkelt flertall. Andre valgprosedyrer velges av årsmøtet 
med 2/3 flertall og må meldes inn før møtet er satt.   

§6.6 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom tre (3) styremedlemmer eller minst ti (10) 
medlemmer krever dette. Samme prosedyre som årsmøtegjennomføring gjelder for ekstraordinære 
årsmøter. 

 
§7 ØKONOMI OG ORGANISASJONSNUMMER 

§7.1 Peripeti studentforening skal ha eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.  

§7.2 Peripeti studentforening skal ha egen organisasjonskonto. Bank velges av styret.  

§7.3 Styret har ansvar for økonomien til foreningen. Hovedansvaret ligger hos økonomiansvarlig i 
samråd med leder.  

 
§8 MISTILLIT 

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

§8.2 For at et mistillitsforslag skal realitetsbehandles kreves det at minst fem (5) av Peripeti 
studentforenings medlemmer signerer mistillitsforslaget.  



§8.3 Anonyme mistillitsforslag forkastes.  

§8.4 Mistillitsforslag skal begrunnes skriftlig.  

§8.5 Ved mistillitsforslag skal STA og UiA kontaktes uten unødig opphold, og senest syv (7) dager 
etter at mistillitsforslaget er fremmet.  

§8.6 Personen(e) det reises mistillit mot skal bekjentgjøres om forslaget så snart som mulig etter at 
forslaget er fremmet. Styret har ansvar for dette.  

§8.7 Mistillitsforslag skal behandles av årsmøtet og vedtas med 2/3 flertall. Dersom det er 
hensiktsmessig, skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Mistillitsforslag skal alltid behandles av 
ekstraordinært årsmøte dersom det er mer enn to (2) måneder frem til neste ordinære årsmøte.  

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

§8.9 Vedtak om mistillit kan påklages til STA-styret. STA-styret kan overprøve vedtaket. Dersom STA-
styret gjør det, kreves det ny behandling på ekstraordinært årsmøte. Vedtak fattet i dette møte blir 
endelig.  

 
§9 OPPLØSNING 

§9.1 Dersom Peripeti studentforening oppløses skal alle midler tildelt av Velferdstinget i Agder 
(VT), Studentsamskipnaden i Agder (SiA) eller Universitetet i Agder (UiA) tilbakeføres den respektive 
organisasjonen.  

§9.2 Egenopptjente midler, som ikke er tildelt av de overnevnte organisasjonene, kan foreningen selv 
fordele. Fordelingen avgjøres i møtet hvor oppløsningen vedtas.  

 

 

BEGREPSOVERSIKT 

Enkelt flertall: 50% av de avgitte stemmene ekskludert de blanke stemmene 
2/3 flertall: 2/3 av de avgitte stemmene ekskludert de blanke stemmene 

 

 



 

 

 

SP-sak 58/19 

Møtedato 20.11.19 

Saksbehandler Olea Norset 
 

 

 

 

Prinsipprogram 2019-2021  

   
Bakgrunn for saken 

Studentparlamentet har gjennom vedtektenes paragraf 11 regulert at det øverste politiske 

dokumentet, prinsipprogrammet, skal opp til behandling annen hvert år før 30. november. 

Derfor løftes saken nå til Studentparlamentet i novembermøtet. 

 

Et prinsipprogram skal være kortfattet og kun si noe om verdiene og prinsippene STA legger 

til grunn for sin politikk.  

 

STA-styret har utarbeidet et forslag til revidering, som ligger vedlagt i sakspapirene. 

 

Argumentasjon  

STA-styret har lagt det allerede eksisterende prinsipprogrammet til grunn. Styret mener det 

står godt, og har kun gjort noen mindre endringer.  

 

Styret har lagt til en setning om kritisk tekning, og om utveksling som norm, samt at 

innvekslingsstudenter skal inkluderes i studiemiljøet. Dette mener styret er viktige prinsipper 

som bør stå i vårt program. Dette er også i tråd med hva STA-styrene har jobbet med de siste 

årene når det kommer til internasjonalisering.  

 

I tillegg har styret lagt inn et forslag om at akademia skal sikre at man kan lære hele livet. 

Siste forslag er et tilleggsforslag som skal ansvarliggjøre vår sektor, i tråd med at akademia 

må åpnes opp slik at det er lettere å få kompetansepåfyll etter endt utdanning. Dette er et 

prinsipp vi mener er viktig å ta med for å holde prinsipprogrammet oppdatert på utviklingen i 

vår sektor.  

 

 En siste endring som er lagt til omtaler at akademia må være sitt ansvar bevist til hvordan de 

selv svarer på samfunnets utfordringer. Dette punktet understøtter akademia som en viktig 

aktør for endring, og at akademia må synliggjøre de tiltak de selv gjør for å svare på 

samfunnets utfordringer.  

 

Styret vil til slutt anbefale Studentparlamentet å se igjennom eventuelle endringsforslag og 

forsikre seg om at eventuelle nye forslag ikke motstrider eller gjentar prinsippene som styret 

allerede har lagt til grunn. Styret ønsker også å understreke viktigheten av at det er prinsipper 

som foreslås inn i dokumentet; konkrete eksempler SP ønsker at styret jobber for må heller 

bakes inn i politiske dokument når den tid kommer. Bakgrunnen for denne presiseringen er at 

man ønsker å holde dokumentet på et minimum, som gjør det konkret og enkelt – og 

forholder seg til overordnede prinsipper. 

 



  Side 2 

For spørsmål kontakt: stanestleder@uia.no.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ingen økonomiske konsekvenser.  

 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar Prinsipprogram 2019-2021, med de endringer som måtte 

forekomme på møtet. 

 

Innstilling fra styret 

STA-styret innstiller på forslag til vedtak.  

 

Vedlegg  

 

Prinsipprogram revidert (se endringer i sporing) 

 

English Summary 

 
STA’s Regulations states that we must revise our Policy Paper within the 30th of 
November. Therefore, the STA board hand the case to The Student Parliament this 
November meeting. The STA board’s suggestion is attached to the case papers. 
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Prinsipprogram 2018/20192019-2021 

Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene Studentorganisasjonen i Agder 
(STA), og er det øverste politiske dokumentet i organisasjonen.   

Lik rett til utdanning  

Offentlig høyere utdanning i Norge skal være gratis, og heltidsstudenten skal 
realiseres. Det må aktivt arbeides for å utjevne forskjellene som hindrer 
enkeltindividets mulighet til å delta i, og fullføre høyere utdanning.  

Alle skal ha lik rett og lik tilgang til å ta høyere utdanning. Høyere utdanning skal 
være mangfoldig og bære preg av samskaping med omgivelsene.  

Studenters rettigheter og læringsmiljø må̊ styrkes, og universitetet skal forsikre 
studentene mot ulykker og skader på̊ lik linje med ansatte.   

Kvalitetskultur og dannelse 

Høyere utdanning skal være av høy kvalitet, internasjonalt orientert, forskningsbasert 
og samfunnsrelevant. Utdanning, forskning og formidling skal være preget av kritisk 
tenkning.  

Akademia skal ha en kvalitetskultur hvor det akademiske fellesskapet bygger på 
ideen om studenter som partnere. 

Studentmedvirkning skal skje i alle ledd og skal bidra til en stadig utvikling av 
kvalitetskulturen.  

Høyere utdanning skal bidra til akademisk dannelse. Den skal gi studentene 
kvaliteter til å utvikle analytiske egenskaper, til å forstå kritisk tenking og bidra til 
utvikling av faglig etisk sans. Dette skal gi studentene verktøyene til å stille de kritiske 
spørsmålene i utviklingen av akademia, men også samfunnet forøvrig.   

Internasjonalisering og solidaritet 

Høyere utdanning skal være en arena for internasjonalisering av utdanning, 
kunnskap og kultur. Internasjonalisering skal sees på som en ressurs, og må derfor 
investeres i for å sikre internasjonale perspektiver hos studenter og ansatte.  

Et globalt mindset tankesett skal bygge broer for nye samarbeid, både på og utenfor 
campus. Utveksling skal være normen blant nasjonale studenter. Innvekslende 
studenter skal inkluderes tettere i studiemiljøet på institusjonen.  

Studenters rett til trygghet, akademisk frihet og demokratiske rettigheter er en kamp 
akademia internasjonalt skal stå sammen om.  

  



 

Akademias samfunnsansvar  

I norsk akademia skal det være faglig autonome institusjoner som verdsetter 
akademisk frihet. Denne friheten sikrer ytringsfrihet, rettigheter og faglig frihet for 
studenter og ansatte.  

 

Utdanning, forskning og innovasjon er viktig for å bygge opp og videreutvikle 
samfunnet. Derfor må akademia kunne svare på utfordringene menneskene 
samfunnet står overfor, både nasjonalt og internasjonalt.  

Akademia må, i samarbeid med omgivelsene, sikre at mennesker kan lære hele livet. 

Akademia må være sitt ansvar bevisst og synliggjøre på hvilken måte de selv svarer 
på utfordringene samfunnet står overfor. 

 
Forskningen skal være åpen og tilgjengelig for alle.  

 

Vedtatt 23.mai 2018 



Saksnummer 59/19 
Møtedato 20.11.19 
Saksbehandler Bendik Hagen 

 

Mandat for UiAs landsmøtedelegasjon til Norsk studentorganisasjon (NSO)  

     
Bakgrunn for saken   

Mandatet for UiAs delegasjon til NSOs landsmøte i 2020 skal vedtas. Årets landsmøte var 

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

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

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

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

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

gjelder for landsmøteperioden. Landsmøtedelegasjonen velges på januarmøtet. 
  

Landsmøtedelegasjonen består av 9 delegater, med henholdsvis 9 tilsvarende varaer. 

Landsmøtet avholdes i 2020 fra 17. til 19. april i Tønsberg.   
  
  
Argumentasjon    

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

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

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

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

slik at man får oversikt over landsmøtets sakspapirer. Formøtene er viktige arenaer for 

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

landsmøtesakene. Det vil også foretas intervju av de kandidater som er foreslått innstilt til 

Norsk Studentorganisasjons (NSO) arbeidsutvalg. 
  

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

hensiktsmessig at delegasjonen må gjennomføre før landsmøtet, samt avgjøre hvorvidt 

varadelegater skal delta på det nasjonale formøtet 28. til 29. mars 2020. STA anbefaler at det 

avholdes minst fire (4) interne formøter, med bakgrunn i erfaringer fra årets delegasjon 

Forrige delegasjon erfarte 4-5 møter som passe antall, men at 4 er best egnet gitt 

sakspapirenes tidspunkt for utsendelse. I tillegg blir landsmøtet i 2020 utvidet med én dag, 

noe som vil si at det blir et større saksfremlegg.  Det har vært kutyme for at både faste-, og 

varadelegater deltar på de interne formøtene; hvilket STA fremdeles tilslutter seg. Dette 

begrunnes i at alle med en reell mulighet til å representere studentene på UiA, sikres den 

samme forståelse av delegasjonens standpunkter.  

 

Sakspapiret, med påfølgende forslag til vedtak, er utarbeidet på bakgrunn av tilbakemeldinger 

fra delegasjon til landsmøtet 2019. 
 
  

 

 

 



Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar følgende mandat for UiAs landsmøtedelegasjon 2019, med de 

endringer som måtte komme på møtet:   

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

behandles på landsmøtet.   

•  Delegasjonen skal avholde minst fire (4) interne formøter i forkant av landsmøtet.  

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

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

landsmøtet.   

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

delegatene.   

•  Delegasjonens standpunkter skal gjenspeile STAs vedtatte politikk   
  
  

  

Økonomiske konsekvenser   

Det er ingen økonomiske konsekvenser.    
  
  
  
Vedlegg    

Ingen vedlegg.   
  
  
  

English Summary   
The National Student Union’s (NSO) annual meeting in 2020 will take place in Tønsberg 

from 17th to 19th of April. The delegation’s mandate needs to be decided by the Student 

Parliament. 
  
  

 



 

 

 

SP-sak 60/19 

Møtedato 20.11.19 

Saksbehandler Benedicte Nordlie 

 

UiAs bruk av rom som ikke er livssynsnøytrale  
 

 

Bakgrunn for saken 

Studentorganisasjonen i Agder (STA) har fått forespørsel om å diskutere vårt ståsted til at UiA 

bruker rom som ikke er livssynsnøytrale til obligatorisk undervisning. Dette har ikke STA 

politikk på, men det kan knyttes opp til diskusjonen om hvordan man skaper et best mulig 

læringsmiljø for alle studentene på Universitetet i Agder (UiA) 

 

 

Argumentasjon  

Diskusjonen om bruk av rom som ikke er livssynsnøytrale fikk stor oppmerksomhet etter at 

Fædrelandsvennen publiserte artikkelen «Studenter vil ikke være i Q421» og etter at NRK-

Sørlandet fulgte dette opp et eget innslag om tematikken på distriktsnyhetene2 

 

Ettersom STA ikke har politikk på området løftes det til Studentparlamentet (SP) for å avklare 

standpunktet i saken. Innholdet i saken belager seg på at studenter må delta på obligatorisk 

undervisning, i lokaler hvor deres levemåte nødvendigvis ikke støttes av det livssynet som 

eier lokalet. Dette kan også være studenter som er utbrytere av religiøse grupper eller selv 

ikke støtter det livssynet lokalet tilhører. Slike utfordringer kan potensielt skape et dårlig 

læringsmiljø for studentene dette gjelder, da det er ikke alle studentene som føler seg tilpass 

og/eller velkommen.  

I artikkelen til Fædrelandsvennen opplyser UiA at de har brukt Q42 til tre store samlinger for 

8-900 studenter og ansatte, og betalte 228.000 kroner. UiA opplyser også at i tillegg til Q42, 

er det kun Kilden som dekker behovet når disse samlingene gjennomføres. UiA har også gjort 

en vurdering at rommet er livssynsnøytralt nok ettersom det ikke er religiøse symboler i 

lokalet som brukes. STA ønsker likevel å fremme at når gjelder pengebruk vil UiA med leien 

på kroner 228.000, bidra økonomisk til det livssynet som eier kongressenteret Q42.  

 

Selv om dette dreier seg om bruk av Q42, ønsker STA å løfte diskusjonen til et mer prinsipielt 

spørsmål: skal rom som ikke er livssynsnøytrale brukes til obligatorisk undervisning ved 

UiA? I kjølvannet av diskusjonen i Fædrelandsvennen har STA mottatt meldinger som er 

kritisk til at vi bruker tid på denne diskusjonen da man mener at de fleste studentene fint kan 

bruke Q42 til undervisning. STA har derimot også mottatt støttemeldinger fra studenter som 

synes det er fint at diskusjonen endelig tas tak i, og et standpunkt settes. Derfor mener vi dette 

er en viktig diskusjon å løfte. 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/nanlbm/studenter-vil-ikke-vaere-i-q42?spid_rel=2 
2 https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/201910/DKSL98101619/avspiller 

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/nanlbm/studenter-vil-ikke-vaere-i-q42?spid_rel=2
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/201910/DKSL98101619/avspiller


  Side 2 

STA-styret ønsker derfor at SP diskuterer følgende spørsmål: 

• Skal UiA bruke rom som ikke er livssynsnøytrale til obligatorisk undervisning for 

studenter? 

• Er det noe annet SP ønsker å løfte til STA i denne sammenheng?  

 

Under SP-møte vil STA-styret etterspørre prøvevotering på spørsmålet om UiA skal bruke 

rom som ikke er livssynsnøytrale til obligatorisk undervisning.  

 

Veien vider for denne diskusjonen er å lage en resolusjon eller politisk uttalelse, alt etter hva 

SP lander på i diskusjonen.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ingen økonomiske konsekvenser for STA.  

 

English Summary 

The STA-board want the Student Parliament to discuss the fact that UiA are using rooms that 

are not belief neutral to compulsory education. Is this something that we are going to support, 

or not? STA does not have any politics on this matter, and this discussion will help 

developing this.  

 



SP-sak 61/19 

Møtedato 20.11.19 

Saksbehandlere: Adam Tzur og Benedicte Nordlie 

 

Studentvalget 2020 
 

Bakgrunn for saken 

Studentorganisasjonen i Agder (STA) ønsker større valgdeltakelse, og et økt antall kandidater 

som stiller til STA, SP og RSU.  

 

Det er viktig med god kjennskap og valgdeltakelse blant studentmassen, da STA er 

studentenes interesseorganisasjon. Med økt kjennskap til STA kan studentene dra nytte av 

våre goder, samt delta i våre aktiviteter, SP og RSU.  

 

Vi ønsker å løfte denne diskusjonen til parlamentet på et tidlig stadie for å få deres innspill. 

Disse innspillene bruker STA-styret til å jobbe videre med studentvalget 2020, og for å få et 

godt system og gjennomføring som alle er kjent med. 

 

Argumentasjon 

STA-styret har startet arbeidet med studentvalget 2020. Vi har hatt intern idemyldring 

angående løsninger til valget med tanke på markedsføring, kommunikasjon og praktisk 

gjennomføring. 

 

Basert på analyser av STAs SoMe og nettside har vi sett at video og grafisk design gir god 

effekt i spredning av STAs budskap og merkevare. Dette vil vi bruke mot studentvalget. STA-

styret har lyst at parlamentet skal diskutere hvordan SP skal inkluderes i studentvalget som 

enkeltpersoner, og i samarbeid med fakultetet/avdeling for lærerutdanning. Det er behov for 

aktivitet på fakultetsbyggene/avdeling for lærerutdanning. Vi ønsker at parlamentet diskuterer 

hvordan man skal få til dette. 

 

STA-styret har også diskutert hvordan vi kan inkludere andre aktører i valget, eksempelvis 

UiA, SiA, eksterne aktører og våre linjeforeninger og studentaktiviteter. Det anses som viktig 

at andre aktører har engasjement rundt valget, og at vi skaper et sterkt samarbeid. Det er 

samtidig ønskelig at studenter på UiA deltar i større grad. For å oppnå dette målet må det 

være større interesse og synlighet rundt valget.  

 

Kommunikasjonsansvarlig tar med seg alle innspill fra SP og konkretiserer disse med å lage 

en gjennomføringsplan hvor STA-styret og SP deltar.  

 

STA-styret ønsker derfor at SP diskuterer følgende spørsmål:  

• Har SP ideer til gjennomføring av studentvalget 2020? 

• Hva bør gjøres på fakultetsbyggene/avdeling for å øke studentmassens interesse? 

• Har SP andre tanker som er ønskelig å løfte angående valget? 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Dette kommer STA-styret tilbake til når tiltakene konkretiseres. 

 



English Summary 

The Student Organization of Agder (STA) wants a greater voter turnout and a greater number 

of candidates to apply for STA, SP and RSU.  The STA-board wants the Student Parliament 

to discuss and share their ideas for the upcoming student election of 2020. How do we 

increase voter turnout? How can the student representatives help? 

 



 

 

 

SP-sak 62/19 

Møtedato 20.11.19 

Saksbehandler Sindre Nikolai Andersen  
 

 

 

 

Supplering av Studentparlamentet 

   
Bakgrunn for saken 

 

Det har vært frafall i Studentparlamentet, og det er ikke lenger alle fakultet som har de 

representanter de skal ha. Ettersom det er lang tid til neste valg ønsker STA-styret en 

diskusjon på hvorvidt SP ser behovet for, og ønsker å supplere inn representanter i ledige 

posisjoner. 

 

Argumentasjon  

 

Studentparlamentet skal bestå av 2-4 faste representanter fra hvert fakultet og avdeling for 

lærerutdanning – bestemt av STAs vedtekter - og alle fakultet/LU skal være representert. For 

hver faste representant skal fakultetet/avdelingen også ha 1 vara. Etter frafall mangler nå 

fakultet for teknologi og realfag 1 fast representant. Representanter skal velges ved 

studentvalget på i vårsemesteret, men STA-styret ønsker nå å løfte diskusjonen om det er 

ønskelig å supplere inn medlemmer, slik at parlamentet igjen blir fulltallig.  

Sammenlignet med tidligere situasjoner hvor man har hatt suppleringsvalg er det ikke stort 

behov for å fylle de ledige plassene. SP har god representasjon som det står, og det er derfor 

vi ønsker at SP diskuterer og tar avgjørelsen om de ønsker suppleringsvalg eller ikke. Ved et 

suppleringsvalg vil alle ledige plasser i SP bli lyst ut, også varaplasser. 

 

Dersom SP ønsker et suppleringsvalg vil STA kalle inn til et allmøte, hvor det må bli 

enstemmig godkjent at det igangsettes en suppleringsprosess. Deretter vil alle ledige plasser i 

SP bli utlyst, og kandidater sender inn et kandidatskjema til STA. Det er forventet at SP bidrar 

til å rekruttere kandidater til plassene. Kandidatene vil bli supplert inn neste gang SP samles. 

Dersom det kommer inn flere kandidatskjemaer enn antall ledige plasser avgjøres fordelingen 

ved loddtrekning. 

 

Reglement for valg og supplering finnes under STAs vedtekter – kapittel 4, paragraf 16 og 17. 

 

STA-styret ønsker at dette diskuteres: 

 

• Ønsker SP å avholde suppleringsvalg? 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ingen økonomiske konsekvenser for STA 

 

 



  Side 2 

English Summary 

 
The Student Parliament is lacking 1 primary representative for the Faculty of Engineering and 

Science. STA wishes for the Parliament to discuss the possibility for a supplementary election 

of representatives to the Parliament to fill this position. If a supplementary election is 

initiated, all free positions in the Parliament will be advertised. 


