
 

 

 
Sondre Olsen  
Stine Rannveig Frivold  
Koit Stjerngaard  
Christopher Gary Pusey  
Sofie S. Klit  
Andrea Wold Johansen  
Tobias Salte Klausen  
Eline Øverbø Roaldsøy  
Sivert Aase Fluge  
Eyla Evertsen da Gama  
Ingrid Marie S. Lindqvist  
Eline Marie Nilsen  
Kristine Lehrmann Solvang 
Thor Eivind Forberg 
Kaja Marie S. Anthonsen  
Silje Moen  
Linda- Marie Leirpoll  
Helene Tofte Røiri  
Andreas Mosvold Salvesen  
Kristoffer Svendsen  
Kristoffer Robert Spenik  
Camilla Ullstad Kristiansen  
Hanna Stapnes Bøgwald  
Simen Hove  
Fredrik Arntzen  
 

 

 

 

 

 

 
 

Innkalling til møte i Studentparlamentet 

  

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet 

Tid: Onsdag 26.februar 2020, 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: 19.02.20  



 

 

 

 

 

Saksliste SP-møte 

 

Møtedato:      26.februar 2020 

Sted:             B2-014, Kristiansand  

 

SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD  

SP-sak 00a/20 Valg av ordstyrere Benedicte Nordlie  Muntlig på møte  

SP-sak 00b/20 Opprop Irene Bredal Muntlig på møte   

SP-sak 00c/20 Godkjenning av innkalling, saksliste 

og dagsorden 

Ordstyrere Vedlagt  

SP-sak 00d/20 Godkjenning av protokoll fra SP-

møtet 22.januar 2020 

Ordstyrere Vedlagt  

SP-sak 09/20 Siden sist – utvidet med 

handlingsplanspunkter  

Benedicte Nordlie  Vedlagt/muntlig 

på møtet   

SP-sak 10/20  Orientering fra SAIH nasjonalt  Olea Magdalene Norset Vedlagt/muntlig 

på møtet  

SP-sak 11/20  Orientering fra UiA: 

Kandidatundersøkelsen og 

Studiebarometeret  

Sindre Nikolai 

Andersen  

Vedlagt/muntlig 

på møtet  

SP-sak 12/20  Informasjon og innspill – SiAs 

styreleder  

Benedicte Nordlie  Vedlagt/muntlig 

på møtet 

Vedtakssaker  

SP-sak 13/20   Søknad om medlemsskap i STA, 

Skeive Studenter Agder   

Benedicte Nordlie   Vedlagt        

SP-sak 14/20  Søknad om medlemsskap i STA, FN-

Studentene Agder    

Benedicte Nordlie  Vedlagt  

SP-sak 15/20   Godkjenning av regnskap 2019   Benedicte Nordlie  Vedlagt  

SP-sak 16/20  Valgreglement og uforenelige verv    Olea Magdalene Norset 

og Valgkomiteen    

Vedlagt  

Diskusjonssaker  

SP-sak 17/20 Prinsipper for oppførsel og 

organisasjonskultur  

Benedicte Nordlie   Vedlagt   

Infosaker    

SP-sak 18/20  Informasjon om prosess – STAs 

vedtekter 

Benedicte Nordlie Vedlagt/muntlig 

på møtet 

SP-sak 19/20  Eventuelt   Muntlig på møtet  

 

Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til møtekritikk.  

  
 



 

 

 
 
Dagsorden for SP-møte 26.02.2020: 
 
 
STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet: 
 
 
Sak                                                 Tittel                                               Anslått tidspunkt                  
SP-sak 00a/20                               Valg av ordstyrere                          16.15-16.20 
SP-sak 00b/20 
SP-sak 00c/20                   

Opprop 
Godkjenning av innkalling, 
saksliste og dagsorden                                                            

16.20-16.25 
16.25-16.30 

SP-sak 00d/20                     Godkjenning av protokoll fra 
SP-møtet 22.01.20 

16.30-16.35 

SP-sak 10/20                      Orientering fra SAIH nasjonalt 16.35-17.05 
SP-sak 11/20 
 
 
SP-sak 12/20 
 
Pause  
SP-sak 13/20 
 
SP-sak 14/20 
 
SP-sak 09/20 
 
SP-sak 15/20 
Pause 
SP-sak 16/20 
 
SP-sak 17/20  
 
SP-sak 18/20 
SP-sak 19/20  

Orientering fra UiA: 
Kandidatundersøkelsen og 
Studiebarometeret  
Informasjon og innspill – SiAs 
styreleder 
 
Søknad om medlemsskap i 
STA, Skeive Studenter Agder 
Søknad om medlemskap i STA, 
FN-studentene  
Siden sist – utvidet med 
handlingsplanspunkter 
Godkjenning av regnskap 2019 
 
Valgreglement og uforenelige 
verv 
Prinsipper for oppførsel og 
organisasjonskultur  
Prosess – STAs vedtekter  
Eventuelt  
 

17.05-17.35 
 
 
17.35-17.55 
 
17.55-18.10 
18.10-18.25 
 
18.25- 18.40 
 
18.40-19.10 
 
19.10-19.30 
19.30-19.45 
19.45-20.05 
 
20.05-20.50 
 
20.50-21.00 
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  22.01.20 

Saksbehandler  Irene Bredal  

Arkivreferanse  010   

 

PROTOKOLL 
fra  Møte i Studentparlamentet  

Møtedato: Onsdag 22.januar 2020, klokken 16.15 

 

Studentparlamentet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STA-styret: 

 

 

 

 

 

Andre: 

 

 

Ordstyrere: 

 

 

Protokollfører: 

 

Forfall: 

 

 

 

Sindre Olsen 

Stine Rannveig Frivold  

Koit Stjerngaard  

Kjell Arne Lønningen (fra klokken 17.05)  

Andrea Wold Johansen  

Tobias Salte Klausen  

Ingfrid J. Brune  

Christoffer Einan - Rønning 

Ingrid Marie S. Lindqvist  

Eline Marie Nilsen  

Kaja Marie S. Anthonsen  

Silje Moen  

Linda- Marie Leirpoll 

Andreas Mosvold Salvesen  

Kristoffer Svendsen  

Kristoffer Robert Spenik  

Anders Magnus Berg  

Hanna Stapnes Bøgwald  

Simen Hove  

Fredrik Arntzen  

 

 

Benedicte Nordlie  

Olea Magdalene Norset  

Sindre Nikolai Andersen  

Bendik Hagen  

Adam Tzur  

 

Christine Alveberg, STAs Kontrollkomité 

 

 

Andreas Gravdahl  

Jacob H. Handegard  

 

Irene Bredal 

 

Christopher Gary Pusey  

Sofie S. Klit  

Eline Øverbø Roaldsøy  

Sivert Aase Fluge  

Eyla Evertsen da Gama  

Helene Tofte Røiri  

Camilla Ullstad Kristiansen  
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SAKSLISTE 
 

SP-sak 00a/20 Valg av ordstyrere  

   

Forslag til vedtak på ordstyrere: 

 

Andreas Gravdahl og Jacob H. Handegard  

   

  Godkjent  

                                

                                                   

SP-sak 00b/20 Opprop 

    

  Det var 19 stykk til stede, og Studentparlamentet var vedtaksdyktig. Fra 

            17.05 var det 20 stykk til stede.   

 

SP-sak 00c/20 Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden 

 

Innkalling  

Godkjent  

 

                                   Sakslisten 

                                   Det ble meldt inn tre saker til eventuelt fra STA-styret, disse omhandlet  

                                   diverse arrangement.  

 

                                   Godkjent med en kommentar  

                      

Dagsorden  

Godkjent med tre eventueltsaker   

 

 

SP-sak 00d/20 Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 22.11.19  

                                    

                                    Godkjent  

 

 
SP-sak 01/20   Siden sist  

    

                                    Benedicte informerte om siden sist.  
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Vedtakssaker 
 

SP-sak 02/20             Valg – UiAs landsmøtedelegasjon  

                                   Valgkomiteen var ikke til stede, så Benedicte la frem deres innstilling.  

                                   Valgresultat:  

                                   Faste representanter: Kristoffer Svendsen, Fredrik Arntzen, Kaja Marie  

                                   Anthonsen, Andrea Wold Johansen, Ingrid Marie S. Lindqvist, Anders  

                                   Magnus Berg, Sondre Olsen, Espen Nilsen og Kristoffer Robert Spenik 

                                   Varareprsentanter:  

                                   1.vara: Robin A.R. Moudnib 

                                   2.vara: Babak Siami  

 

 

                          

Forslag nr. 1 SP-Sak 02/20 Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Tilleggsforslag  

  

Forslagsstiller  STA-styret        

Forslag 

STA-styret får, i samråd med Valgkomiteen, tillatelse til å supplere de tomme varaplassene i 

landsmøtedelegasjonen 2020.   

Vedtak Enstemmig vedtatt     

 

 

 

SP-sak 03/20             Tildeling av midler til stillingen Kommunikasjonsansvarlig   

                                     

                                    Forslag til vedtak      

                               

                                   Studentparlamentet vedtar å øke lønnsmidler til STA-styret fra en  

                                   stillingsprosent på 20 % til 40 % med lønnstrinn 20, med de endringer 

                                   som måtte forekomme på møtet.  

 

                                   Enstemmig vedtatt  

 

 

 

SP-sak 04/20            Revidering av stillingsbeskrivelse: Kommunikasjonsansvarlig     

                                  Forslag til vedtak      

 

                                  Studentparlamentet vedtar endringene i stillingsbeskrivelsen for  

                                  kommunikasjonsansvarlig med virke fra 1.februar 2020, med de  

                                  endringer som måtte forekomme på møtet.  

 

                                  Enstemmig vedtatt   
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SP-sak 05/20            Resolusjon: Et religiøst- og livssynsnøytralt undervisningslokale  

                                    

Forslag nr. 1 SP-Sak 05/20 Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  Linda- Marie 

Leirpoll, Kaja Marie 

Anthonsen og Silje 

Moen       

  

Forslag 

Kulepunkt 2: 

• UiA skal unngå å leie lokaler som eies av religiøse eller livssynbestemte 

organisasjoner, hvor det ikke er en betingelse for læringsutbytte til studentene  

 

Erstattas med: 

•  UiA skal ikkje  leie lokaler som eies av religiøse eller livssynesbestemte 

organisasjoner, hvor det ikke er en betingelse for læringsutbytte til studentene  

Vedtak Vedtatt mot tre stemmer og to avholdende      

 

 

                                  Forslag til vedtak      

                                  Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Et religiøst- og  

                                  livssynsnøytralt undervisningslokale», med de endringer som måtte 

                                  forekomme på møtet.  

                                   

                                  Enstemmig vedtatt  

 
  

 

                      

Diskusjonssaker 

 

SP-sak 06/20             Høring fra UiA: Strategi 2021-2024   

                                          Sindre innledet på saken. Studentparlamentet fikk mulighet til å  

                                   komme med innspill til høringsforslaget.  

           

                          

 

SP-sak 07/20             Studentvalget 2020  

                                   Adam innledet på saken. Studentparlamentet fikk mulighet til å komme  

                                   med innspill til planen for studentvalget 2020.     
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Orienteringssaker 
 

SP-sak 08/20             Eventuelt  

Benedicte hadde tre saker til eventuelt. Disse omhandlet diverse 

arrangement de neste ukene, og hun informerte Studentparlamentet om 

disse. 

 

 

Møtet ble avsluttet klokken 19.30. 

 

 

 



Siden sist februar   

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-styret har svart på høring om medvirkning i Norsk Studentorganisasjon 

- STA-styret har svar på diskusjonsnotat om UiA sin strategi for kommende periode 

- STA-styret har svart på høring om utfyllende regler for opptak på grunnutdanning 

innenfor realfagskompetanse 

- STA-styret har gitt innspill til VTs vedtekter  

- STA-styret har mottatt og begynt på arbeidet med høring fra fylkeskommunen 

«Regional planstrategi for Agder 2020-2024» 

- STA-styret har mottatt og begynt på arbeidet med høring fra fylkeskommunen 

«Handlingsprogram for Regionplan Agder 2030» 

- STA-styret har mottatt og begynt på arbeidet med høring fra UiA «Utviklingsplan for 

miljø og klima» 

- STA-styret har mottatt og begynt på arbeidet med høringen fra UiA om 

campusutviklingsplan  

- STA-styret har mottatt og begynt på arbeidet med høringen fra UiA om revidering av 

lokale forskrifter tilknyttet emner og eksamen.  

Media 

- Benedicte har vært i FVN og diskutert Q42 ved flere anledninger. Dette gjelder både 

når UiA selv skrev at de vurderer å droppe bruk av Q42 og i etterkant av debatten i 

Eilerts Salong  

- Olea ble intervjuet i Unikum om UiA og bærekraft: 

http://www.unikumnett.no/2020/02/hvor-miljovennlige-er-uia/ 

- Olea er i UiA-nettsak om workshop for kommuneplanen: https://www.uia.no/om-

uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/nyheter-fra-fakultetet/kreativ-idemyldring-for-

en-mer-miljoevennlig-by 

 

 

http://www.unikumnett.no/2020/02/hvor-miljovennlige-er-uia/
https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/nyheter-fra-fakultetet/kreativ-idemyldring-for-en-mer-miljoevennlig-by
https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/nyheter-fra-fakultetet/kreativ-idemyldring-for-en-mer-miljoevennlig-by
https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/nyheter-fra-fakultetet/kreativ-idemyldring-for-en-mer-miljoevennlig-by


Arrangement og konferanser:  

- Benedicte har deltatt på ledersamling i regi av NSO, i Tromsø 

- Styret var til stede på "Våge å være" på Østsia, i forbindelse med En by for alle  

- Styret deltok på Engasjer deg dagen 2020 

- Styret gjennomførte lanseringen av avtale med Schibsted Student  

- Benedicte og Olea deltok på European learning and teaching forum 2020, sammen 

med Studentrådet i Universitet- og høyskolenettverket på Vestlandet 

- Benedicte deltok på paneldebatten «UiA+jesus=?» gjennom Eilers Salong 

- STA-styret har arrangert og deltatt på Allmøte i Grimstad. Her deltok Irene, Benedicte 

og Olea, i forbindelse med supplering av Studentparlamentet  

- Olea deltok, sammen med Kristin og Kyra i STAs Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg 

på bærekraftskonferansen i Bergen 

- Olea og Benedicte deltok på workshop knyttet til Universitetsbyen Grimstad 

- Olea gav en introduksjon til workshop tilknyttet kommuneplanen, om miljø- og 

bærekraft, i Kristiansand 

- Olea og Nora i Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg deltok på frokostseminar på Grønt 

Senter om virksomheter og klimaregnskap og miljøfyrtårnsertifisering 

 

Aktivitet: 

- Styret har startet arbeidet mot revidering av alle våre styringsdokument. I dette inngår 

også politiske dokument. Når det gjelder de politiske dokumentene er også STAs 

utvalg koblet tett på, da det er de som gjør de største revideringene  

- Irene har vært på to oppfølgingsmøter vedrørende E-valg sammen med Benedicte og 

Olea 

- Irene har hatt HMS-møter sammen med Benedicte  

- Irene har hatt møte med UiAs Valgstyre i forbindelse med vårens studentvalg sammen 

med Benedicte  

- Irene har hatt STA-bilen på EU-kontroll  

- Irene har hengt opp diverse ting på kontoret sammen med Olea  

- Adam har designet grafiske materialer for Våge å være 

- Adam har laget et tilpasset søknadsskjema for bruk på nettsiden. Dette har blitt brukt 

til SP-supplering og LM-delegasjonen 



- Adam har stått i front i planlegging av studentvalget 2020, i samarbeid med styret, SP 

og kommunikasjonsutvalget, med fokus på praktisk gjennomføring og budsjettering 

(inkludert detaljert søknad om midler til STA-styret). STA-styret bruker en del 

ressurser på Studentvalget 2020 

- Adam har samlet inn en stor mengde råmaterialer i form av bilder og video som kan 

brukes til valgpromo og STA-promo.  

- Benedicte og Olea har gjennomført lokalt delegasjonsmøte til NSO, hvor leder og 

nestleder til delegasjonen ble valgt 

- Benedicte og Olea avholdt et velkommenmøte til rektors nye studentmentor i 

Kristiansand 

- Olea har deltatt på møte i Velferdstinget i Agder  

- Benedicte har deltatt på forelesning i ORG 123, sammen med tillitsvalgte. 

- Miljø- og bærekraftsutvalget har deltatt på workshop om strategiarbeid og 

handlingsplan i Agder 2030 og Agder 2021-24 

- Benedicte har deltatt på styremøte i Universitets- og høyskolenettverket på Vestlandet  

- Styret har gjennomført SP-lunsj i Kristiansand og Grimstad, hvor Sindre og Bendik 

stod i front 

- Benedicte har planlagt studentkonferanse med Universitets- og høyskolenettverket på 

Vestlandet  

- Bendik og Benedicte deltok på evalueringsmøte om ED-dagen med UiA-karriere 

- Styret har deltatt på det årlige besøket til CB-kjelleren 

- Styret har deltatt på kaffemøte med rektoratet  

- Bendik har jobbet med det nye forslaget til Universitet- og høyskoleloven  

- Sindre har deltatt på møte med MatRIC management board  

- Sindre har deltatt på møte med MatRIC, og arbeidet deres med å lære opp 

studentrepresentanter og ansette studenter for å utvikle senteret  

- Bendik har deltatt på planleggingen av mangfoldsmarkering  

- Olea har deltatt på møter i arbeidsgruppen god faglig start  

- Benedicte har deltatt på møter i arbeidsgruppen knyttet til revidering av systemet for 

oppfølging av kritikkverdige forhold  

- Sindre, Bendik, Olea og Benedicte deltok på møte med Senter for læring og utdanning  

- Bendik har deltatt på møte med tillitsvalgte og fakultet  

- Olea deltok på FIVH Kristiansand studentlag sitt årsmøte 

- Olea har sammen med Bendik og Benedicte hatt et møte med SAIH sentralt 



 

Utvidet siden sist – handlingsplanen 

I denne saken får du innblikk i hvordan handlingsplanen er arbeidet med det siste halvåret. 

Det er tenkt som en info-sak til SP slik at dere kan se hvordan styret har prioritert det siste 

halvåret. Det gir også en mulighet til SP å spille spørsmål tilknyttet arbeidet.  

 

Utdanningskvalitet  

STA skal være en aktiv pådriver for at det opprettes flere mentorskap på alle fakultet 

og avd. for lærerutdanning.  

På dette punktet har vi snakket med SLU (PULS) om deres rolle i mentorskapsordninger, og 

det er blitt diskutert i senteret MatRIC om de kan bidra til at det opprettes flere mentorskap. 

STA har spilt inn at det ønskes flere mentorskap, og vi opplever en positiv holdning fra alle vi 

har snakket med. Vi har også vært i dialog med prosjektet God Start, som oppretter 

mentorskap på flere utdanninger ved fakultet for Humaniora og Pedagogikk. STA har også 

deltatt på et forum knyttet til mentorskap på tvers av fakultet/LU ved UIA.  

 

STA skal arbeide for at obligatorisk skriftlig begrunnelse blir innført på UiA  

Dette punktet er ikke prioritert forrige halvår. STA har spilt det inn som et mulig fokusområde 

for studieavdelingens utviklingsplan.  

 

STA skal arbeide for at et bot-system for forsinket sensur blir innført på UiA 

Dette punktet er ikke prioritert forrige halvår. Dette vet vi er en prioritering fra UiA-styret, og 

Studieavdelingens analysegruppe. Mest sannsynlig vil det komme en grundigere rapport om 

tiltak for å forhindre forsinket sensur ved UIA i 2021.  

 

STA skal arbeide for å sikre at Inspera gir informasjon og bekreftelse ved mottak av 

begrunnelse og bekrefter innleverte oppgaver. 

Det er blitt forespurt fra IT, som skulle følge opp og undersøke muligheten. Det har blitt 

purret opp, men noen løsning lar vente på seg. 

 

STA skal utvikle egen politikk på forskningsfeltet. 

Vi har deltatt i møter med Universitetets Forskningsutvalg, samt Forskningsadministrativ 

Avdeling, og kommet med innspill der studenter kan tenkes å ha interesser og meninger. 

Spesielt har det vært fokus på å få studenter mer involvert i forskning og faglige miljøer, blant 

annet ved å åpne for studentinvolvering tidligere i studieløpet. STAs politiske dokumenter 

skal også revideres, og det vil bli lagt en del innsats i å inkludere forskning i vesentlig større 

grad. 

 



STA skal arbeide for kvalitetssikring og utvikling av praksisopphold i regi av 

universitetet  

Dette punktet er ikke prioritert forrige halvår. Hva som derimot er gjort er at Studieavdelingen 

ønsker å ha fokus på dette i sin utviklingsplan. Det planlegges fra deres side en arbeidsgruppe 

bestående av ulike deltakere, med erfaring fra ulike praksisområder ved UiA. Det skal her 

være fokus på kvalitetssikring.  

 

Annet:  

En annen prioritering som er gjort innenfor utdanningskvalitet er å jobbe tett med student-

involvering og -oppfølging i MatRIC. Som følge av dette arbeidet er MatRIC i ferd med å 

etablere seg som en stadig mer studentorientert og relevant ressurs på UiA. I tillegg skal det 

nå ansettes to nye studentmentorer hos senteret, som skal jobbe videre med grunnlaget som er 

lagt til nå. 

 

Læringsmiljø: 

 

STA skal arbeide for og delta i utformingen av revidert tillitsvalgsystem ved UiA, og 

herunder arbeide for at det opprettes et supplerende digitalt tillitsvalgtkurs  

I august 2019 ble det sluppet et nytt system for registrering av tillitsvalgte, som blant annet gir 

en bedre oversikt over hvem (og hvor mange) som er TV hvor. Det gjør det enklere å komme 

i kontakt med tillitsvalgte på, sammenlignet med tidligere, og ble testet ut i forbindelse med 

innkalling til tillitsvalgtkurs og ORG-123. Systemet har i hovedsak fått gode skussmål, men 

det er kommet tilbakemeldinger på at det har tatt noe tid å få tillitsvalgte inn i programmet. 

Også tillitsvalgtkurset er i en omstillingsfase, der man har gått fra ett kurs per fakultet, til én 

samling i Kristiansand og én i Grimstad. Dette har spart STA, med gjester, for mye tid og 

ressurser, men jobben videre blir blant annet å få UiA til å ta regien selv. Også innholdet i 

kurset ble noe endret, slik at man har noe å tilby både erfarne og tidligere tillitsvalgte. Et 

tredje moment er å se på muligheten for å ha kurset på engelsk, da et par av de oppmøtte ikke 

kunne norsk. 

 

Supplerende, digitalt tillitsvalgkurs. 

Her er tanken at informasjon fra det ordinære TV-kurset, og som er en ressurs for tillitsvalgte, 

skal være tilgjengelig digitalt. I og med at selve kurset er i en omstillingsfase, vil dette punktet 

prioriteres ned. Først når kursets rammer er satt, og gjerne gjennomført en gang, vil man igjen 

se på digitaliseringen av dette. De planer som så lang foreligger m.t.p. innhold og utseende, 

blir derfor lagt ved til neste styre. 

En fremtidsrettet tillitsvalgtordning. 

I etterkant har styret løftet blikket og stilt spørsmål rundt TV-ordningen i sin helhet. Som 

nevnt ønsker vi at UiA og fakultetene skal ta større ansvar for sine tillitsvalgte, samt kursing 

og oppfølging av disse. I løpet av februar og mars, vil LMPA delta på møter mellom TV og 

fakultet, samt møte studieavdelingen og fakultetsrepresentanter, for å diskutere veien videre. 



 

STA skal arbeide for å sikre og følge opp en samlet rapport som analyserer 

læringsmiljøet på UiA 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig løftet dette punktet til LMU før jul, og i forbindelse med 

NOKUT-tilsynet. Svaret fra AU var da at man ønsker å samle data som allerede foreligger, til 

å finne ut hvilke spørsmål som står ubesvart, og hva man trenger mer kunnskap om. STA ble 

samtidig invitert til å løfte sine synspunkter og handlingsplan inn til LMU. Dette ble godt 

mottatt av alle parter, og det er ytret ønske om at ulike utvalgsmedlemmer, på rundgang, får 

tid til å presentere sitt arbeide inn til utvalget. 

Veien videre blir derfor å påse at LMU samler sammen diverse rapporter og data, både lokalt 

og nasjonalt, for å peke ut hvor skoene trykker. Når dette foreligger, vil utvalget se på 

utviklingen av en mer konkret, lokal undersøkelse. 

 

Mangfold og likestilling: 

STA skal delta på SAIHs kampanje i 2020 som tar for seg LHBTIQ+ i akademia 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har deltatt på ett styremøte, og ett åpent infomøte i regi av 

SAIH. Sistnevnte gav innblikk i hvor og hvordan organisasjonen jobber, og hvordan ulike 

land har hver sine utfordringer. I etterkant har SAIHs landsmøte vært samlet, og 21.-23. 

februar deltar LMPA på deres årlige vintersamling, hvor det blir gitt mer informasjon om 

kampanjen. 

 

STA skal jobbe for at UiA synlig og aktivt markerer mangfold på og utenfor campus 

Kristiansand og Grimstad, ved blant annet å flagge med Pride-flagget ved anledninger 

som tilsier det, blant annet ved Skeive Sørlandsdager 

STA opplever at universitet, med felles banner, vimpler langs hovedalléen, samt overgang i 

regnbuens farger gjør en innsats for å markere mangfold. Vi fortsetter dialogen med å 

opprettholde dette engasjement, samt kjemper for å få på plass en mer tydelig markering også 

på Campus Grimstad. Støtet på også settes mot å flagge med Pride-flagget.  

 

Internasjonalisering  

STA skal, sammen med ESN, arbeide for at UiA tar større ansvar for velkomsten av 

internasjonale studenter 

ESN og internasjonalt kontor er godt i gang med dette arbeidet. De ser på hvordan de kan 

bygge systemet slik at det ikke avhenger av at ESN (som en frivillig organisasjon) alltid må 

være 100 % for å kunne gi innvekslingsstudenter et godt mottak. Studiestartteamet med 

Fadderordningen er også inne her. STA er med i studiestartteammøter, og har nå en avtale om 

et møte felles mellom Studiestartteam, Internasjonalt kontor og STA for å se hva STA ev. kan 

jobbe med videre på dette punktet. 

 



STA skal arbeide for at UiA synliggjør og utvider tilbudet om virtuell utveksling 

Internasjonalt utvalg jobber med dette. De har sett en del på ulike tilbud andre steder i verden. 

Per i dag er det, slik utvalget ser det, ikke mye tilbud av virtuell utveksling som er 

studiepoenggivende, men mer som et kurs. Den første kontakten med UiA om dette avdekket 

at det er litt usikkerhet rundt hva vi har av tilbud og ordninger som kan kalles virtuell 

utveksling her på UiA. STA har holdt videre dialog, men har ikke lyktes å få svar her enda. 

Gjøres i samarbeid med utvalg (IU) 

 

STA skal jobbe for at den internasjonale studentstemmen høres på UiA og i STA, blant 

annet ved at UiAs og STAs råd, styrer og utvalg legger til rette for internasjonale 

studentrepresentanter 

STA har foreslått inn i UiAs handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold at UiA 

skal kartlegge praksis og organisering når det gjelder fordeling, tilrettelegging og inkludering 

av personer til råd, styrer og utvalg ved UiA. Om planen vedtas av UiA-styret med dette 

tiltaket ser vi på det som en stor seier. Dette fordi det da vil være en del av UiAs egne planer 

som de skal følge opp over 4 år. Her vil man forhåpentligvis avdekke utfordringer og 

muligheter som fører til at man igangsetter tiltak som medfører enda mer internasjonalisering 

og mangfold i rådgivende- og beslutningsorgan på UiA. 

I tillegg ser utvalget på muligheten for å synliggjøre STA enda mer for de internasjonale 

studentene med et event som retter seg spesielt mot det å være utvekslingsstudent og hvilke 

rettigheter man har. Dette er enda kun i idéfasen. I tillegg er kontortimer fra STA i Global 

Lounge i Kristiansand, hver fredag, videreført. Her kan STA lettere møte studenter med 

interesse for utveksling, eller de som er utvekslingsstudent på UiA. Medlemmer fra IU sitter 

også her på vegne av STA. Global Lounge åpner nå også i Grimstad og STA har fått bekreftet 

at vi også kan være til stede der (den praktiske organiseringen av dette er ikke avklart enda). 

Gjøres i samarbeid med utvalg (IU) 

 

Bærekraft og miljø 

STA skal arbeide for at det opprettes et miljø- og bærekraftutvalg på UiA 

Dette er et punkt STA-styret har fremmet i mange fora. Alt fra møter, debatter, konferanser, 

artikler og høringssvar. I lys av utviklingsplanen for miljø og klima som UiA nå arbeider med 

kan vil det være naturlig at vi nå igjen spiller dette inn, og at forslaget kanskje denne gangen 

får enda større oppslutning enn tidligere 

 

STA skal arbeide for at involveringen av bærekraftsmålene videreføres i universitetets 

plan for 2020, og at de inkluderes mer aktivt i planen 

Det er fra STA sin side blitt fremmet i møter med ledelsen og i høringer til UiA. Målene ble 

videreført i plan 2020, og på en mer strategisk måte denne gangen enn tidligere. Vi har også 

fått tydelige signaler på at bærekraftsmålene også skal tydeligere inn i den overordnede 

strategien til UiA. Punktet kan dermed anses som oppnådd. HURRA! 

 



STA skal arbeide for subsidiering av bærekraftige reiser for studenter som skal på 

utveksling  

Et tilsvarende tiltak er blitt gjennomført på Høyskolen på Vestlandet. Olea har vært i dialog 

med dem for å se hvordan HVL gjør det rent praktisk. Dette er et tiltak med svært liten 

utbredelse i akademia. Videre nå ses det på muligheten for hvordan dette kan gjøres på UiA. 

Det er enda i startfasen. Utvalgene ser på et delprosjekt som kan være med å påvirke dette ved 

å fremme europeisk utveksling på en enda bedre måte enn hva som gjøres i dag. 

Gjøres i samarbeid med utvalg (IU + BMPU) 

 

STA skal arbeide for at UiA skal bli sertifisert miljøfyrtårn 

BMPU har jobbet med dette punktet og hvor man har sett på muligheter og årsaker tilknyttet 

at UiA blir sertifisert. Dette har vært viktig for å avdekke argumenter for og imot slik at vi på 

en ny måte kan argumentere hvorfor UiA bør sertifiseres. Dette har vært research på nett, 

møter og konferanser. Videre er arbeidet med å svare på høring om utviklingsplan for miljø 

og klima på UiA et bidrag inn i dette arbeidet. I tillegg er vi i dialog med UiA for å få til et 

møte for å finne veien videre på dette punktet; dette gjelder også andre punkt i STAs 

handlingsplan som tar for seg bærekraft. 

Gjøres i samarbeid med utvalg (BMPU) 

 

Annet:  

Nestleder i STA-styret har ansvaret for de to politiske områdene bærekraft og 

internasjonalisert. I tillegg skal nestleder være et støtteapparat for leder og styret for øvrig, og 

da med de oppgaver som medfølger der. Derfor har nestleder i år brukt en del ressurser på å få 

utvalgene inn i struktur og arbeid i organisasjonen for at de skal kunne bli så selvdrevne som 

mulig – nettopp for også å få de politiske gjennomslagene. Dette har virkelig latt seg gjøre, 

med svært dyktige, dedikerte og engasjerte medlemmer i utvalgene. Utvalgene har også 

utnevnt egne koordinatorer som fungerer som møteledere og fasilitatorer i samarbeid med 

nestleder. Dette har vist seg som suksessfullt, til tross for at det går en del ressurser i 

startfasen.  

 

Kommunikasjon 

STA skal etablere et tettere og fast samarbeid med kommunikasjonavdelingen på UiA 

Representant på UiA er invitert til møte med STA. Det er også utarbeidet et forslag til avtale 

som løftes i møte med UiA. 

 STA skal etablere et kommunikasjonsutvalg i STA 

Det er opprettet et midlertidig kommunikasjonsutvalg for å teste ut dynamikken og se hva 

som må gjøres klart til utvalget skal utlyses offisielt. Det vil også utarbeides en handlingsplan 

for utvalget og et mandat for hvordan dette skal fungere.  

  



STA skal jobbe med å øke synlighet og rekkevidde i sosiale medier 

Økt synlighet kan ses som oppnå via å ha delt viktige nyheter og arrangementer på UiAs 

studentgruppe og på UiAs offisielle Facebookside i samarbeid med 

kommunikasjonsavdelingen. Det har også vært fokus på å filme, redigere og publisere videoer 

på STAs sosiale medier (film har 5x rekkevidden til ren tekst, basert på analyser av STAs 

Facebook-data). Det har også vært økt fokus på å tagge relevante aktører i våre Facebook-

innlegg, kommentere på innlegg hvor andre aktører tagger STA, samt skape innlegg som er 

engasjerende. 

 

Annet: 

For kommunikasjonsansvarlig er Studentvalget 2020 et eget fokus som knytter opp mye 

ressurser. Dette vil si at synlighet og rekkevidde i sosiale medier, samt et 

kommunikasjonsutvalg brukes begge inn i Studentvalget 2020. I tillegg har 

kommunikasjonsansvarlig, i samarbeid med styret og utvalget sitt, utarbeidet forslag til 

Studentvalgsplan og budsjett knyttet til dette. I så måte kan man også si at Studentvalget det 

neste halvåret vil være en prioritet i hele STA-styret også. 

 

Studentvelferd 

STA skal videreføre samarbeidet med velferdstinget i Agder 

Dette punktet er pågående, og samarbeidet er tettere etter at VT og STA signerte 

samarbeidsavtalen før sommeren. Likevel opplever vi at arbeidet kanskje ikke er så tydelig 

som man ønsker. VT og STA, ved ledere, har regelmessige møter om samarbeidet og arbeidet 

som pågår. Pr. nå er det to workshops som planlegges, en mellom VT og SiA og en mellom 

SiA, UiA, VT og STA for å få oversikt over hvordan vi i fellesskap skal forbedre 

velferdstilbudene til studenter. I sistnevnte workshop skal også UiA Co-lab på banen for å 

hjelpe til med at konkrete resultater kan hentes ut fra arbeidet. SiA er også i gang med å 

utarbeide egen strategi, så dette arbeidet må også ses i sammenheng med hvordan de skal 

samarbeide med studentstemmene rundt seg.  

 

STA skal aktivt følge opp arbeidet med universitetsbystrategien i vertskapsbyene 

Kristiansand og Grimstad 

I Kristiansand er Universitetsbystrategien godkjent av nytt bystyre, handlingsplanen er under 

diskusjon og rettes mot vedtak. Herunder må vi fremme gjennomslaget med studentboligene 

på Lund Torv, som også må ses i sammenheng med samarbeidet med VT og SiA – hurra! 

 I Grimstad er strategien tatt opp igjen. Benedicte har oppnevnt studenter som arbeider med 

strategien. Benedicte og Olea har også vært på workshop, samt diskutert hva ”veien videre” 

er, med tanke på konkrete handlinger som skal gjennomføres i denne strategien. 

 

STA skal aktivt følge opp arbeidet med opprettelsen av Studentråd i Kristiansand og 

Grimstad 

Studentrådet i Kristiansand: forslag til mandat og vedtekter er utformet i samarbeid med 



Kristiansand kommune. Dette skal opp i bystyre i mars-april 2020 for endelig vedtak. Dette 

betyr snart gjennomslag – Hurra! 

Studentrådet Grimstad: Benedicte har sendt en formell oversending til UiA og Grimstad 

kommune for å vise behovet for en mer forutsigbar arena til at studentene (fra alle 

institusjoner) blir hørt. Dette arbeidet må ses i sammenhengen med arbeidet med 

Universitetsbyen Grimstad. 

 

Organisasjon  

STA 

STA skal være aktive i media og fronte studentpolitiske saker 

Dette punktet følges opp av alle i styret. Spesielt har Studentboliger på Lund torv og 

diskusjonen rundt livssynsnøytrale undervisningsrom gitt mye medietid. Vi prioriterer både 

nasjonale og lokale medier, i tillegg stiller vi ofte opp til Unikum. Herunder deltar vi også på 

radio for NRK Sørlandet. Det er også økt fokus å lage filmer knyttet til spennende 

studentpolitiske saker som vi kan dele på egne sider, for å få økt synlighet.  

STA skal delta på og være synlig under arrangementer som er relevante for 

studentpolitiske saker.  

Styret følger aktivt dette arbeidet opp. Vi deltar både på lokale, nasjonale og internasjonale 

konferanser. I tillegg støtter vi opp og deltar når våre egne medlemmer etterspør bistand. 

 

STA skal følge opp arbeidet med revideringen av Universitets- og høyskoleloven 

Dette punktet har for det meste av perioden ikke vært prioritert, da utvalget for loven har 

arbeidet i stillhet. Loven ble derimot lansert 13.februar 2020. STA arbeider derfor nå med 

loven for å utarbeide et høringsforslag. Det er også mye diskusjoner i NSO hvorvidt loven er 

bedre for studentene, enn den opprinnelig var. Dette arbeidet nasjonalt følges også opp av 

STA. 

 

Organisatorisk  

 

STA skal se på muligheten for å endre organisasjonens grafiske profil, samt navnet på 

STA-styret, og de økonomiske konsekvensene dette vil påføre 

Organisasjonens grafiske profil er evaluert i lys av studentvalget og de følgende økonomiske 

konsekvenser av nyproduksjon av materialer til studentvalget. På grunn av dette er det valgt å 

ikke prioritere dette punktet i denne omgang, og på grunn av storsatsing på Studentvalget 

2020 vil vi bruke det navnet og den profilen organisasjonen har i dag.  

 

STA skal jobbe med å utvide stillingen til kommunikasjonsansvarlig  

Dette punktet er gjennomført med stor suksess, 20% ekstra er vedtatt. 

 



STA skal jobbe med å finne et nytt system for opplæring av studenter i råd, styrer og 

utvalg 

Dette punktet er ikke prioritert forrige halvår. Det vil være et fokus kommende halvår, da det 

også etterspørres av studenter og ansatte ved UiA.  

 

STA skal revidere reglement for studentaktiviteter, og herunder utarbeide forpliktende 

code of conduct for sine medlemmer 

Dette punktet har vært både oppe til diskusjon i SP og på fellesrådsmøter får innspill til hva 

slike prinsipper kan være. Fokuset er da code of conduct knyttet til oppførsel og 

organisasjonskultur.  Konkrete prinsipper reises til Studentparlamentet i februar for innspill, 

og vil så reises til studentaktiviteter og linjeforeninger i fellesrådsmøter vår 2020. Det tas sikte 

på å vedta prinsippene inn i reglementet i mai. Parallelt med at man arbeider for prinsipper for 

egne medlemmer av STA, utarbeides også et forslag for aktive enkeltmennesker i STA. 

 

 STA skal se på muligheten for å ta i bruk et elektronisk voteringssystem under valg 

Dette punktet er delvis oppnådd. Det har vært tre systemer under nærmere ettersyn: Analyzer, 

Oppavote og E-valg (systemet UiA bruker). Etter å ha diskutert systemene internt, hatt møter 

med mennesker som jobber med dem og inspirasjon fra resten av sektoren har vi valgt å gå 

videre med UiA sitt E-valg. Dette systemet får vi gratis og virker til at det matcher med 

behovene i vår organisasjon. Det vil prøves nærmere og potensielt testes under valgforsamling 

mai 2020. Det planlegges også en studietur for å lære mer om dette systemet.  

 

STA skal feire STAs 25 års jubileum 

Dette punktet ble gjennomført ved begge campuser desember 2019. Styret delte ut gløgg og 

pepperkake til alle studentene og ønsket dem i samme slengen lykke til med eksamen. Vi fikk 

mange positive tilbakemeldinger og gratulasjoner. Irene skrev også en artikkel om viktige 

saker STA har jobbet med de siste 25 årene. 

 

STA skal se på muligheten for å ta i bruk elektronisk forslagsark til SP-møtene 

Dette punktet er satt på vent. Man har vært i kontakt med Velferdstinget i Agder og andre 

studentdemokratier som har elektroniske forslagsark. Enda er det ikke funnet et godt system 

som vil funke for vår institusjon. Systemet til VT er med første øyekast litt for komplisert om 

det er mange endringsforslag som kommer inn, med tanke på sortering av forslagene når 

ordstyrere skal gjennomføre votering. I tillegg koster dette systemet. Med tanke på innspill fra 

andre studentdemokrati virker det til at de bruker google docs og/eller analyzer og fører 

manuelt inn de forslagene som kommer, inn i et excel-skjema. Dette skjer fortløpende under 

møtet av en deltaker som ikke er med i SP eller styret, slik at det er klart oppsett til voteringen 

skal skje. Dette er veldig ressurskrevende og pga. mangel på et bedre system som kan passe 

oss bedre, og andre prioriteringer (herunder elektronisk valgsystem), er dette punktet satt på 

vent. 

Annet: 

Organisatorisk sett vil det vårsemesteret knytte opp ressurser både til Studentvalget 2020, 



revidering av alle styringsdokumenter og politiske dokument, samt planlegge overlapp til nytt 

STA-styret og Studentparlamentet. Dette er punkt som er en del av ordinært drift i 

organisasjonen, men likså viktig prioriteres ressursmessig.  

 

 

Fra Universitetsstyret   

Styremøte 22.01.20 

Møtet startet med en lang diskusjon knyttet til den nye strategien for 2021-2024. Spørsmålene 

omhandlet særlig UiAs identitet og profil, samfunnsoppdrag og hvordan Universitetet skal utvikle seg 

frem mot 2030. Videre var en workshop, hvor fokuset var bærekraftsmålene og hvilke mål UiA skal 

velge å sette søkelys på i den nye strategien. 

Styret ble orientert om resultatene fra kandidatundersøkelsen. UiA fått gjennomgående gode 

resultater. 8 av 10 er fornøyde med Kristiansand som studieby, og like mange er fornøyd med egen 

utdannelse. 9 av 10 UiA studenter har fått jobb, og flesteparten av disse har fått fast ansettelse. De 

fleste (9 av 10) opplever at utdanningen sin er relevant i arbeidssammenheng. Samtidig er 3 av 10 

kandidater mistilpasset i arbeidsmarkedet. Det vil si at de enten ikke har fått jobb, eller at de er i 

ufrivillig deltidsjobb og/eller i en jobb hvor utdanningen ikke oppleves som relevant. Dette er noe UiA 

vil ta til rette og vektlegge i det videre arbeidet i utdanningskvalitet.  

Videre ble det vedtatt at styrets junimøte, som egentlig skulle blitt holdt ved studiesenteret på 

Metochi, blir utsatt. Bakgrunnen for dette er at Universitetsdirektøren har bedt Fakultet for 

samfunnsvitenskap om å utarbeide en bærekraftsanalyse for vår aktivitet på Metochi, og denne 

forventes ferdigstilt i løpet av våren. Styret mente det ikke var riktig å reise ned før vi fikk resultatet 

av denne bærekraftsanalysen. UiA arbeider også med en klima- og miljøplan og med en reisepolicy 

der det legges restriksjoner på å holde interne seminar som medfører flyreiser. Styret må nøye 

vurdere hvilke seminarer og flyreiser styret skal gjennomføre. Dette betyr ikke at virksomheten på 

Metochi skal reduseres.  

 

Styret ble også orientert om et skisseprosjekt for nytt veksthus og garasje ved NBH (Naturmuseum og 

Botanisk Hage).   

 

Sakspapirene kan leses på:  

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret  
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SAIH sentralt orienterer  

   
Bakgrunn for saken 

Saken kommer opp på bakgrunn av en henvendelse fra SAIH nasjonalt om å få komme og 

orientere Studentparlamentet om deres organisasjon og planer for året. 

 

Både STA og UiA er medlemmer av SAIH. Studentparlamentet har tidligere vedtatt både 

medlemskap og SAIH-tiere. SAIH-tiere betyr at man har gitt UiA-studenter muligheten til å 

betale en sum (40 kr) til SAIH ved semesterregistering, noe som er et viktig bidrag til SAIHs 

arbeid. 

 

Det drives også et aktivt SAIH lokallag tilknyttet UiA (på campus Kristiansand), som er 

medlem av STA. Herunder kan det nevnes at det også står i handlingsplanen til STA 

2019/2020 at STA skal delta på SAIHs kampanje 2020 om LHBTIQ+ i akademia. Tilknyttet 

dette har vi nå et samarbeid lokalt med SAIH opp mot kampanjen. 

 

Som medlem av SAIH deltar STA på SAIHs årsmøte hvor politikk diskuteres og utformes. 

 

Presentasjonen vil bli holdt av Nestleder Rebekka Ringholm. SP vil få mulighet til å stille 

spørsmål etter presentasjonen. 

 

 

Argumentasjon  

Informasjon tilsendt fra SAIH sentralt: 

 

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), er Norges største 

organisasjon for student- og akademikersolidaritet. Organisasjonens mål er at alle unge 

mennesker skal ha tilgang til god utdanning, slik at de kan bidra til mer rettferdige og 

inkluderende samfunn. SAIH er partipolitisk uavhengig, og solidaritet, likestilling og ikke-

diskriminering er viktige verdier som ligger til grunn for organisasjonens arbeid. SAIH 

samarbeider med 30 lokale organisasjoner i syv land i Latin-Amerika, sørlige Afrika og Asia, 

og bistandsarbeidet er rettet mot studenter og ungdom mellom 15 og 35 år, samt akademikere 

og lærere tilknyttet utdanningssektoren. 

  

 

SAIH-tierne er et frivillig bidrag som studenter ved flere læresteder, blant annet Universitetet 

i Agder, har mulighet til å betale gjennom semesteravgiften. Ordningen finnes for å 

muliggjøre studentsolidaritet, og ble nok i sin tid laget for å formalisere bidragene til SAIH 

som fantes ved en rekke studiesteder. Det er studentparlamenter som vedtar ordningen og 

størrelsen på bidraget. SAIH-tierne går inn i SAIHs ordinære budsjett og står for ca. 20% av 



  Side 2 

det. Mesteparten går til støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner internasjonalt som jobber for 

akademisk frihet og lik tilgang til høyere utdanning. En liten andel går til administrasjon, som 

er nødvendig for å sikre ansvarlig forvaltning av midlene og for å sikre SAIH som 

demokratisk organisasjon hvor medlemsorganisasjoner som studentdemokratier kan påvirke 

SAIH. En andel går også til informasjonsarbeid og politisk påvirkning i Norge. Disse midlene 

går til å opplyse befolkningen (og studenter) om internasjonale studentutfordringer, samt 

påvirke norsk utenriks- og utviklingspolitikk til det beste for studenter og akademikere 

internasjonalt. 

 

 

Link til SAIHs nettside om man ønsker å lese seg mer opp på SAIH: https://saih.no/ 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 

Vedlegg  

Ingen. 

 
 

English Summary 
 
SAIH, nationally, are visiting The Student Parliament to inform about the organization’s plans 

for the year. STA is a member of SAIH and therefore it is very useful for The Student 

parliament and the STA Board to get orientated. The Student parliament will get the 

opportunity to ask questions after the presentation.  

 

 

 

 
 
 

https://saih.no/


 

 

 

SP-sak 11/20 

Møtedato 26.02.20 

Saksbehandler Sindre Nikolai Andersen  
 

 

 

 

Presentasjon av Kandidatundersøkelsen og Studiebarometeret 

   
Bakgrunn for saken 

Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som hvert år sendes ut til alle 2.- og 5.-

årsstudenter, og er en viktig pekepinn for universiteter og høyskoler i Norge om hvordan 

studentene opplever kvaliteten på studiet, studiestedet, læringsmiljø m.m. 

 

Kandidatundersøkelsen er en undersøkelse i regi av UiA som sendes ut til alle uteksaminerte 

studenter ved UiA. Målet med denne er å kartlegge hvordan overgangen har vært fra studier 

til arbeidsliv. 

 

Ingrid Susanne Andersen fra Studieavdelingen vil i begynnelsen av saken få tid til å 

presentere noen utvalgte punkter fra undersøkelsene hun mener er spesielt relevant for SP. 

Deretter legges det opp til diskusjon hvor SP får mulighet til å stille spørsmål til Ingrid 

Susanne. 

 

Målet med saken er å gi SP et godt grunnlag i videre diskusjoner, og å knytte SP tettere 

sammen med UiA. 

 

Herunder ligger det linker til resultater og mer informasjon om både Studiebarometeret og 

kandidatundersøkelsen. Det er ikke nødvendig å lese disse, men legges ved i tilfelle SP ønsker 

å sette seg videre inn i saken. Rapport av UiAs resultater fra Studiebarometeret ligger som 

eget vedlegg. Den gir en god oversikt over trender og funn ved UiA. 

 

Rapport om hovedtendenser fra Studiebarometeret (nasjonalt): 

https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/2020/hoyere-

utdanning/studiebarometeret-2019_hovedtendenser_1-2020.pdf 

Komplette resultater for Kandidatundersøkelsen: 

https://www.uia.no/content/download/113943/1741025/file/Kandidatunders%C3%B8kelsen%

202019%20Endelig%20versjon.pdf 

Presentasjon av resultatene av Kandidatundersøkelsen: 

https://www.uia.no/content/download/113970/1741435/file/Presentasjon%20av%20kanidatun

ders%C3%B8kelsen.pdf 

 

 

English Summary 
Ingrid Susanne Andersen joins the meeting to present some of the key findings of the surveys 

“Studiebarometeret” and “Kandidatundersøkelsen”. There will be an opportunity for 

discussion and questions to Ingrid Susanne after the presentation.  

http://www.studiebarometeret.no/no
https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/2020/hoyere-utdanning/studiebarometeret-2019_hovedtendenser_1-2020.pdf
https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/2020/hoyere-utdanning/studiebarometeret-2019_hovedtendenser_1-2020.pdf
https://www.uia.no/content/download/113943/1741025/file/Kandidatunders%C3%B8kelsen%202019%20Endelig%20versjon.pdf
https://www.uia.no/content/download/113943/1741025/file/Kandidatunders%C3%B8kelsen%202019%20Endelig%20versjon.pdf
https://www.uia.no/content/download/113970/1741435/file/Presentasjon%20av%20kanidatunders%C3%B8kelsen.pdf
https://www.uia.no/content/download/113970/1741435/file/Presentasjon%20av%20kanidatunders%C3%B8kelsen.pdf
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Møtedato 26.02.20 

Saksbehandler Benedicte Nordlie  
 

 

Møte styreleder i Studentsamskipnaden i Agder  
  
Bakgrunn for saken  

Fra januar 2020 til januar 2021 er det Hilde Hagen som er ny styreleder i 

Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Ettersom STA samarbeider tett med SiA er det positivt 

at Studentparlamentet (SP) også får hilst på Hilde og delt tanker om studentvelferden det 

kommende året.  

 

Argumentasjon  

STA-styret ser det som positivt at Hilde deltar på SP-møtet slik at også SP får møtt henne. 

Denne avsatte tiden under SP-møtet gir Hilde en mulighet til å presentere seg selv, sin rolle 

som styreleder og hennes tanker om den kommende perioden.  

 

Etter at Hilde har presentert seg gis SP mulighet til å stille spørsmål og gi egne innspill. Det er 

derfor positivt om man tenker over om det er noe spesielt SiA burde fokusere på det 

kommende året, innenfor deres tjenester og studentvelferd.  

 

Styret ønsker at Studentparlamentet skal diskutere følgende punkter: 

• Hva er positivt/utfordrende med tanke på studentvelferd nå? 

• Hva mener SP er viktig at SiA fokuserer på det kommende året?  

• Er det områder STA/SiA burde samarbeide enda tettere? 

• Annet?  

 
 

Økonomiske konsekvenser  

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. 
 
 

English Summary  

Hilde Hagen is the new Chairman of the Board, at the Student Welfare Organization in Agder 

(SiA). She has been invited to the meeting in the Student Parliament to introduce herself and 

present her thoughts for the next year. This will also give the Student Parliament the 

opportunity to give her feedback on what SiA should focus on and develop the next year.   



SP-sak 13/20 

Møtedato 26.02.20 

Saksbehandlar Benedicte Nordlie  

 

Søknad om medlemsskap frå Skeive Studenter Agder  

Bakgrunn for saka 

STA har motteke ein søknad om medlemsskap frå studentaktiviteten Skeive Studentar Agder, og 

har hatt denne til behandling i styret.  

 

Argumentasjon  

Skeive Studenter Agder ynskjer å verta medlem av STA då dei ynskje å skapa eit nytt sosialt 

miljø for alle studentane i Agder på tvers av utdanningsinstitusjonane, samt å skapa eit trygt 

nettverk og støttesystem for skeive studentar. Ein slik studentaktivitet har vorten etterspurt i 

lengre tid.  

 

STA-styret har gått gjennom søknadsteksta og vedtektene for studentaktiviteten, og bekreft at dei 

fylg dei krav og retningslinjer så er vedtekne.  

 

Økonomiske konsekvensar 

Det er ingen økonomiske konsekvensar. 

 

Forslag til vedtak  

Skeive Studenter Agder vert medlem av Studentorganisasjonen i Agder frå 26.februar 2020, med 

dei rettigheitar og plikter det inneber.  

 

Innstilling fra styret 

STA-styret innstill på forslag til vedtak.  

 

Vedlegg  

Vedlegg 1- Søknad frå  Skeive Studenter Agder med tilhøyrande vedtekter  

  

 

English Summary  

STA has received an application for membership from the student activity, Skeive Studenter 

Agder. 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 
 
Innhold 
1. Begrunnelse for hvorfor aktiviteten vil bli medlem av STA .................................................... 1 
2. Formålet med aktiviteten ....................................................................................................... 1 
3. Beskrive hva aktiviteten kan tilby studentene ved UiA .......................................................... 1 
4. Planer for året ....................................................................................................................... 1 
5. Medlemsliste ......................................................................................................................... 2 
6. Oversikt over styremedlemmer ............................................................................................. 3 
7. Vedtekter ............................................................................................................................... 3 
 
1. Begrunnelse for hvorfor aktiviteten vil bli medlem av STA. 
Skeive Studenter Agder burde bli medlem i STA fordi vi kan/ønsker å skape et nytt sosialt miljø 
for alle studentene i Agder på tvers av utdanningsinstitusjonene, men også fordi at vi ønsker å 
skape et trygt nettverk og støttesystem for skeive studenter. En slik studentorganisasjon har 
også blitt etterspurt.  
 
2. Formålet med aktiviteten 
Formålet med aktiviteten er å skape et miljø hvor skeive studenter kan føle seg trygge til å delta 
på og dele, ha arrangementer hvor skeive og ikke-skeive kan knytte sosiale relasjoner, skape et 
psykisk støttenettverk for de som trenger det, og ha informative arrangementer hvor alle som 
har lyst kan lære mer om mangfoldet som befinner seg blant studentene, i tillegg til kjønns-og 
seksualitetsmangfold.  
 
3. Beskrive hva aktiviteten kan tilby studentene ved UiA 
Skeive Studenter Agder ønsker å kunne tilby sosiale sammenkomster som f.eks; 
grilldager/pikniker ute, gå-turer i området rundt campus, egne events på teateret i samarbeid 
med foreningen FRI. 
Vi ønsker også å tilby studentene faglige arrangementer som foredrag og temakvelder. Og til 
slutt ønsker vi å være noen studentene kan kontakte om de har vanskeligheter på grunn av 
legningen sin, kjønnsidentiteten sin eller ønsker hjelp med hvordan komme ut av skapet ol.  
 
4. Planer for året 
Aktiviteten er veldig ny så vi har ingen konkrete planer enda, men vi har fått tilbud om 
samarbeid med foreningen FRI og arrangøren av Klubb Skamløs på teateret. Vi har fått lov til å 
bli med på ED-dagen 29. Januar 2020. Vi håper på å kunne arrangere minst et arrangement av 
sosial natur hver eller annenhver uke og et arrangement av faglig natur minst en gang hvert 
semester. 
 
 
 
 



 
 
5. Medlemsliste 
 
 

Navn TLF E-post 
Klas
se Studium Studentnummer 

Camilla 
Jacobsen 416 14 641 camilla.jacobsen@hotmail.com 1. år 

Sykepleie, 
bachelorprogra
m 185531 

Amalie Auran 413 71 803 am_auran@outlook.com 1. år 

Forkurs 
ingenørutdanni
ng 200422 

Mads 
Hellenes 980 56 217 madpiz@hotmail.com 1. år Statsvitenskap 202818 

Kristin Sand 975 24 799 kristin.sand.1997@gmail.com 3. år 

Engelsk, 
bachelorprogra
m 183209 

Dorian Gabriel 
Nordheim 469 13 607 tevinterboi@hotmail.com 3. år Lektor 191355 

Eline Sjølie 
Skrikerud 924 83 977 eline@skrikerud.com 3. år 

Engelsk, 
bachelorprogra
m  168595 

Alexandra 
Hellesnes 
Revold 984 07 305 

Alexandra.Revold99@gmail.
com 2. år 

Utøvende 
musikk - 
laptop, 
bachelorprogra
m  196825 

Birgitte Ås 947 84 402 bigitte_bia@hotmail.com 3. år 

Utviklingsstudie
r, 
bachelorprogra
m  191076 

Kristina Olsen 
Torsvik 936 47 604 kristinatorsvik@hotmail.com 1 .år 

Kommunikasjo
n, 
bachelorprogra
m  190264 

Renate 
Løland 417 39 855 renate_loland@hotmail.com  

Global utvikling 
og 
samfunnsplanl
egging 
(spesialisering i 
samfunnsplanl
egging, by - og 173983 



regionutvikling) 
Mastergrad 

Frida Marie 
Blankenburg 479 08 703 

frida.blankenburg@gmail.co
m 1. år 

Samtidsteater, 
bacelorprogra
m  202415 

May Liss 
Hansen 906 18 841 mayliss10@hotmail.com 1. år 

Sosiologi 
bachelor  202893 

Justin Freund 453 91 124 
justinchristianfreund@gmail.c
om 1. år 

Development 
Studies, 
bachelorprogra
m  203089 

Jonas 
Andersen 
Niane 984 73 472 nianejonas@gmail.com ----- 

Skal bli student 
(Høst 2020)  ---------- 

Synnøve 
Opedal 415 95 477 synnope@gmail.com 1. år Lektor 202571 

Line Tillerli 938 47 620 lini_til@hotmail.com  Markedsføring 201881 

Vegard 
Lågøen 
Hjetland 944 94 145 vegardlh97@gmail.com 1. år 

Samfunnsplanl
egging & 
Kommunikasjo
n   

Kristine 
Johansen 
Sauge 965 18 540 kristine.sauge@live.no 2. år 

Sykepleie, 
bachelorprogra
m  194789 

Vivi 
Lundhagebak
ken Eng 908 47 923 lundeviv@hotmail.com 1. år 

Kommunikasjo
n, årsstudium 
(1.året) 184104 

Iselin Dahlen 940 38 229 iselin0512@gmail.com 1. år Sosiologi  201591 

Eivind 
Haukom 911 10 681 eivindhaukom@gmail.com 4. år 

Grunnskolelær
er 1.-7.-klasse  184661 

Tobias S. 
Klausen 484 31 050 rickfugi@hotmail.com  

Engelsk 
bachelor 190012 

Kristoffer 
Andreas 
Hafsø 469 60 121 kristoffer.andy@gmail.com 3. år 

Litteratur, Film 
og Teater 
(Spesialisering 
i film), Bachelor 190940 

Åsne 
Ingersdatter 
Reithaug 980 19 465 aasneir@gmail.com 3. år 

Kunst og 
håndverk, 
bachelorprogra
m 191177 

 



 
 
 
6. Styremedlemmer 
 
 

Navn Rolle TLF E-post 
Klas
se Studium Studentnummer 

Camilla 
Jacobsen Leder 416 14 641 

camilla.jacobsen@hot
mail.com 1. år 

Sykepleie, 
bachelorprogra
m 185531 

Amalie Auran Nestleder 413 71 803 
am_auran@outlook.c
om 1. år 

Forkurs 
ingenørutdanni
ng 200422 

Mads 
Hellenes 

Økonomiansv
arlig 980 56 217 madpiz@hotmail.com 1. år Statsvitenskap 202818 

Kristin Sand Styremedlem 975 24 799 
kristin.sand.1997@g
mail.com 3. år 

Engelsk, 
bachelorprogra
m 183209 

Dorian Gabriel 
Nordheim Styremedlem 469 13 607 

tevinterboi@hotmail.c
om 3. år Lektor 191355 

 
 
 
7. Vedtekter 
 
 
§1. Navn og formål 
 

1. Navnet til foreningen er Skeive Studenter Agder. 
 

2. Skeive Studenter Agder har som formål å være en åpen og trygg møteplass for alle 
studenter som ønsker å være med og arbeide for å fremme idealer som likestilling, 
likeverd, toleranse og aksept med spesielt fokus på seksualitet og kjønnsidentitet. 
 

3. Skeive Studenter Agder er uavhengig av politiske partier og religiøse grupperinger.  
i. Skeive Studenter Agder i sitt arbeid som beskrevet i punkt 2 kan velge å 

samarbeide med forskjellige partier eller grupperinger for å fremme 
politiske saker som innehar idealene Skeive Studenter Agder jobber for. 

 
 
§2: Oppbygging 



 
1. Skeive Studenter Agder er en selvstendig organisasjon som skal drives av studenter i 

Agder for studenter i Agder.  
i. Organisasjons høyeste organ er generalforsamlingen som velger styret. 

 
2. Når generalforsamlingen ikke er samlet vil det høyeste organet være det valgte styret 

som skal stå for driften fra dag til dag.  
 
 
 
 
 
§3: Medlemskap 
 

1. For å bli og være medlem i Skeive Studenter Agder må en være bosatt i Agder og støtte 
formålet til Skeive Studenter Agder.  
 

2. Som beskrevet i foreningens formål er dette en forening av og for studenter i Agder. 
Foreningen vil derfor være åpen for alle som oppfyller kravet i punkt 1, men alle verv kan 
kun fylles av fullverdige medlemmer. 

i. Et fullverdig medlem defineres som en student som er semesterregistrert i 
Studentsamskipnaden i Agder (SiA). 

ii. Fullverdig medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett ved 
generalforsamling. 

iii. Andre medlemmer har tale- og forslagsrett ved generalforsamling. 
iv. Generalforsamlingen har mulighet til å gjøre noen som ikke oppfyller det 

formelle kravet for medlemskap til et æresmedlem om den personen har 
gjort noe eksemplarisk relatert til foreningens formål eller for skeive 
studenter lokalt, regionalt eller nasjonalt. 

 
 
§4: Generalforsamling 
 

1. Formålet med generalforsamlingen vil være å behandle saker presentert av medlemmer 
og/eller styret som styret ikke har autoritet til å behandle selv, velge styret for neste 
periode, behandle forslag om å endre vedtekter og andre saker av lignende natur. 
Generalforsamlingens saksbehandling er som følger: 

i. Godkjenne innkalling og saksliste 
ii. Valg av referent og ordstyrer 
iii. Budsjett og regnskap 
iv. Årsplan 
v. Innkommende saker 



vi. Valg av nytt styre 

 
2. Generalforsamlingen vil være Skeive Studenter Agders høyeste organ og skal normalt 

kun skje en (1) gang i året, men kan ikke skje sjeldnere.  
i. Alle medlemmer må få skriftlig melding minimum tre (3) uker uker før 

generalforsamlingen finner sted. 
ii. Generalforsamlingen har muligheten til å vedta når neste 

generalforsamling skal være, men kan velge å la det påtroppende styret 
bestemme når det skal skje.  

iii. Generalforsamlingen skal holdes på høstsemesteret, såfremt intet annet 
er mer hensiktsmessig.  

 
3. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når minst en fjerdedel (¼) av medlemmene 

krever det.  
i. Styret har også mulighet til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling, 

denne regelen skal kun brukes i ekstraordinære omstendigheter. 
ii. Krav til frist for innkalling er som for ordinær generalforsamling. 

 
 

4. Styremedlemmene er pliktige til å møte med mindre de har gyldig grunn for fravær.  
 

5. Ethvert forslag med unntak av mistillit og endring av vedtektene kreves kun en simpel 
majoritet, halvparten (½) pluss en (1) av stemmene, med mindre annet er spesifisert i 
vedtektene. Mistillit og endring av vedtektene krever to tredjedels (⅔) flertall av 
stemmene. 
 

6. Valgprosedyrer settes av styret og godkjennes av generalforsamlingen med to tredjedels 
(⅔) flertall. 

 
 
§5: Økonomi og organisasjonsnummer 
 

1. Skeive Studenter Agder skal ha organisasjonsnummer og organisasjonskonto i 
Brønnøysundregisteret. 
 

2. Styret har ansvaret for økonomien  
i. Hovedansvaret ligger hos økonomiansvarlig og styreleder. 

 
§6: Styret 
 

1. Styret har det daglige ansvaret for studentaktiviteten og følger opp vedtak gjort av 
generalforsamlingen. 



 
2. Styret skal bestå av minimum: leder, nestleder og økonomiansvarlig. I tillegg kan det 

velges to (2) til fire (4) styremedlemmer samt vararepresentanter for alle 
styremedlemmer med unntak av leder og nestleder. 
 

3. Styret velges for ett (1) år av gangen. Ved mistillit eller resignasjon av styremedlemmer 
vil vararepresentant ta over rollen ut perioden.  

i. Dersom en vararepresentant ikke er vara lenger kan styret godkjenne en 
ny vararepresentant dersom det er mer enn to (2) måneder til neste 
generalforsamling. 

ii. Dersom leder- og nestleder-posisjonene blir ledige i løpet av samme 
periode og det er mindre enn to (2) måneder til neste generalforsamling 
kan økonomiansvarlig handle som fungerende leder dersom det er 
hensiktsmessig. Økonomiansvarlig vil da få posisjonen nestleder og 
økonomi-varaen vil bli økonomiansvarlig.  

 
4. Fra hvert styremøte lages et referat som gjøres tilgjengelig for medlemmene innen neste 

styremøte.  
 

5. Øvrige medlemmer i organisasjonen kan danne interesse-/temagrupper/komiteer ved 
godkjenning av styret, hver slik gruppe har møterett på styremøter ved en (1) 
representant hver, men ikke stemmerett.  
 

6. Styret er vedtaksdyktig når alle er innkalt, og minst tre styremedlemmer møter. Ved 
stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

 
 
§6: Mistillit 
 

1. Mistillitsforslag kan stilles mot enkeltmedlemmer, et styremedlem eller hele styret.  
i. For at et mistillitsforslag skal realitetsbehandles kreves det at minst fem 

(5) av foreningens medlemmer signerer mistillitsforslaget.  
ii. Anonyme mistillitsforslag forkastes.  

 
2. Mistillitsforslaget skal begrunnes skriftlig. 

 
3. Ved mistillitsforslag skal STA kontaktes uten unødig opphold, og senest fjorten (14) 

dager etter at mistillitsforslaget er fremmet. 
 

4. Mistillitsforslaget skal behandles på generalforsamlingen og vedtas med to tredjedels 
(⅔) flertall. 
 



5. Mistillitsforslag skal alltid behandles av ekstraordinært generalforsamling dersom det er 
mer enn to (2) måneder frem til neste ordinære generalforsamling.  
 

6. Dersom mistillit vedtas, fratrer personen/personene sitt verv og/eller medlemskap med 
umiddelbar virkning. 
 

7. Vedtak om mistillit kan påklages til STA-styret. 
 
 
§7: Endring og avvikling 
 

1. Generalforsamlingen kan endre vedtektene med minst to tredjedels (⅔) flertall ved 
votering. 
 

2. Generalforsamlingen kan ikke endre vedtektene slik at de er i strid med STA sine 
vedtekter og regler uten å melde seg ut av STA først.  
 

3. Forslag om avvikling må fremmes skriftlig til styret minst to (2) uker før 
generalforsamlingen.  
 

4. Avvikling skal likedan skje med to tredjedels (⅔)  flertall.  
 

5. En avvikling av studentaktiviteten skal skje i samråd med STA. Eventuelle gjenværende 
midler fra fondet for studentsosiale midler tilbakebetales, om ikke særskilte krav 
foreligger. 

i. Om det foreligger egenopptjente midler det ikke er rettet krav for kan 
generalforsamlingen ved en simpel majoritet velge å donere de til en 
forening med lignende eller tilsvarende formål. 

 
6. STA har ansvar for, og refordeler, utstyr i samråd med SiA. 

 
 



SP-sak 14/20 

Møtedato 26.02.20  

Saksbehandler Benedicte Nordlie  

 

 

Søknad om medlemskap fra FN-studentene Agder  

Bakgrunn for saken  

STA har mottatt en søknad om medlemskap fra studentaktiviteten FN-studentene Agder og har 

hatt denne til behandling i styret.  

 

Argumentasjon  

FN-studentene ønsker å bli medlem av STA med bakgrunn i at dette kan hjelpe dem å nå ut til 

flere studenter, samtidig som de kan ta i bruk STAs ulike tilbud som mulighet for romleie, 

standplass og andre hjelpemidler.  

FN-studentene Agder er en organisasjon som kan tilby opplæring og sosiale arrangementer rundt 

FN og utdanning. De har medlemsmøter og sosiale arrangementer, i tillegg til foredrag fra ulike 

gjester. 

 

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

studentene oppfyller de krav og retningslinjer som er vedtatt.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Forslag til vedtak  

FN-studentene Agder blir medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 26.februar 2020, med de 

rettigheter og plikter det innebærer.  

 

Innstilling fra styret 

STA-styret innstiller på forslag til vedtak.  

 

Vedlegg  

Vedlegg 1- Søknad fra FN-studentene med tilhørende vedtekter 

  

 

English Summary  

STA has received an application for membership from the student activity, FN-studentene Agder.   

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 FOR STA-MEDLEMSKAP 
 
FN-STUDENTENE AGDER 
 

1. Begrunnelse for hvorfor aktiviteten vil bli medlem av STA. 

FN-studentene Agder har i flere år vært en studentforening som er åpen og tilgjengelig for 
studentene ved Universitetet i Agder. Organisasjonen er derimot ikke medlem av STA, noe vi i 
styret mener holder oss fra å utøve fullt potensiale som et samlepunkt for studenter. FN-
studentene Agder er en organisasjon som kan tilby opplæring og sosiale arrangementer rundt 
FN og utdanning. Vi har medlemsmøter og sosiale arrangementer, i tillegg til foredrag fra 
ulike gjester. Et medlemskap i STA vil hjelpe oss å nå frem til flere studenter, samtidig som vi 
kan ti i bruk deres tilbud om romutleie, standplass og andre hjelpemidler for å tilby best mulig 
aktiviteter til våre egne medlemmer. 

 

2. Formålet med aktiviteten 

FN-studentene planlegger å ha en slags aktivitet annenhver uke der vi kan diskutere og ha 
aktiviteter relatert til tingene som FN holder på med. Vi ønsker å gjøre ting som holde 
presentasjoner/foredrag, FN-rollespill, ha stands, sosiale arrangementer. Formålet vårt er at 
våre medlemmer kan lære mer om FN og få gode kontakter med blant annet FN-sambandet, 
som vil være til nytte for de som ønsker jobb innen dette. 
 

3. Beskrive hva aktiviteten kan tilby studentene ved UiA 

FN- studentene kan tilby studentene ved UiA et studentlag som har møter med både 
informasjon, leker, diskusjoner og andre ting som setter fokus på FNs bærekraftsmål og andre 
ting i tilknytting til FN. Vi har sosiale kvelder, workshops og andre sosiale arrangementer som 
er gøy for studentene og gjør slik at man kan bli kjent på tvers av linjer. Vi kan også tilby 
lærerike foredrag i samarbeid med FN-sambandet. Det gir studentene et innblikk i hva FN er 
og hva de holder på med. vi kan tilby studentene en sosial møteplass for de som vil, hvor man 
kan få nye venner som kanskje har samme interesser som enn selv og hvor 
utvekslingsstudenter og norske kan bli bedre kjent med hverandre. De som er interessert i en 
jobb eller pratikantstilling i FN etter studier vil få en liten fot innenfor, og ha et samarbeid 
med FN-sambandet også. 
 

4. Planer for året 

Våre planer hittil for året var blant annet aktivitet rundt FN-dagen hvor vi fikk FN-sambandet 
til å komme og holde et foredrag. Vi har også samarbeid med FN-sambandet generelt, og 
23.oktober sendte vi fire av våre medlemmer til Arendal for å være mentor på et FN-rollespill. 
Vi har blitt enige om å ha et medlemsmøte hver andre uke og har en medlemsgruppe på 
Facebook hvor vi oppdaterer om dette. Vi har god dialog med SAIH og planlegger litt 
forskjellig samarbeid med de da flere av FNs bærekraftsmål er aktuelle for begge 
organisasjonene. 
 
 
 



5. Medlemsliste (navn, telefonnummer, ePost, klasse og studium).  

Navn Tlf e-post Klasse Studium 

Nicolas Holvik 48287741 Nicolas.holvik@gmail.com 2. Utviklingsstudier 

Oda 
Opheimsbakken 

91694808  2. Utviklingsstudier 

Signe Helene 
Gulliksen Smittil 

41403847 signesmittil@gmail.com 2. Utviklingsstudier 

Ane Thorsen 94156336 anethorsen98@hotmail.com  2. Utviklingsstudier 

Aleksander 
Høyland 

    

Carmen Lie 45861996 Carmen.lie@hotmail.com 3. Utviklingsstudier 

Cecilie Nybru 94887273 cnybru@hotmail.com  2. Utviklingsstudier 

Silje Kulien   2. Utviklingsstudier 

Laura Herrles 92514092 Laura.herrles@gmail,com 1. Musikk 

Kine Lunden 95149870 Kine_l_u@hotmail.com 1. Utviklingsstudier 

Toril Finbråten 90291660 Toril-98@hotmail.com 1. Utviklingsstudier 

Eirik Engen 
Katerås 

48225968 Eirikenka@gmail.com 1. Grunnskolelærer 

Shegufta 
Rahman 

93937586 Shegufta91@gmail.com   Utvekslingsstudent 

Henning Østbø 93856203 h.oestboe@gmail.com 1. Historie 

Petter Benestad 95527835 p.benestad@gmail.com 1. Historie 

Kristine Solli 95937500 kristine@aakehaugen.no 2. Utviklingsstudier 

Lina Regevik 47752572 lina.regevik@hotmail.no  1. Vernepleie 

Susanne Bere 90252142 ssbere@gmail.com  2. Utviklingsstudier 

Nuwani Dilshani 46214173 Nuwanidilshani91@gmail.com  Utvekslingsstudent 

Sugandhi 
Arachchi 

48670931 Sugandhi.88usjp@gmail.com  Utvekslingsstudent 

Banani Debnath 46213885 Dbaanii707@gmail.com  Utvekslingsstudent 

Chandrika 
Wedage Matara 

46213996 chandigevin@gmail.com  Utvekslingsstudent 

Asnate Bedi 40621938  1. Historie 

Johanna Korten 97617175 Korten.johanna@gmail.com  1. Utviklingsstudier 

 
 

6. Oversikt over styremedlemmer (navn, telefonnummer, ePost, klasse og studium) 

 Leder Nestleder Økonomiansvarlig PR-ansvarlig 

Navn Nicolas Holvik Oda Opheimsbakken Signe Helene Gulliksen 
Smittil 

Ane Thorsen 

Tlf 48287741 91694808 41403847 94156336 

e-post Nicolas.holvik@gmail.com oda.andrea98@gmail.com  signesmittil@gmail.com anethorsen98@hotmail.com  

Klasse 2.klasse 2.klasse 2.klasse 2.klasse 

Studium Utviklingsstudier Utviklingsstudier Utviklingsstudier Utviklingsstudier 

 
7. Vedtekter 

VEDTEKTER FOR FN-STUDENTENE AGDER 
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§1 NAVN 
Lokallagets navn skal være FN-Studentene Agder på norsk, og United Nations Student 
Association of Agder (UNSA Agder) på engelsk. 
§2 FORMÅL 
 2.1 FN-Studentene Agder skal være et lokallag underlagt FN-Studentene Norge. 

2.2 FN-Studentene Agder skal jobbe for å informere, engasjere og skape debatt 
blant studenter om menneskerettigheter, FNs Bærekraftsmål og FN. 

2.3 FN-Studentene Agder skal jobbe for å finne løsninger på globale utfordringer, 
knyttet til sosiale, økonomiske, politiske og kulturelle rettigheter på lokalt nivå. 

2.4 FN-Studentene Agder skal være partipolitisk, religiøst og ideologisk uavhengig. 
2.5 FN-Studentene Agder skal ansees som et selvstendig rettssubjekt og uavhengig 

økonomisk objekt. 
§3 MEDLEMMER 

3.1 Alle personer som betaler medlemskontingent til FN-Studentene Norge eller er 
student ved UiA kan bli medlemmer av FN-Studentene Agder.  

 
§4 ORGANISATORISKE SAMARBEID 

4.1 FN-Studentene Agder kan samarbeide med andre organisasjoner når det er 
hensiktsmessig og ikke er i strid med nasjonale vedtekter, forskrifter eller 
prinsipprogram. 

4.2 Alt samarbeid skal gjøres ut fra en egen samarbeidsavtale. 
4.3 FN-Studentene Agder anser FN-Studentene Norge som sin høyeste myndighet 

og moderorganisasjon. 
§5 ÅRSMØTE 
 5.1 Årsmøtet er det øverste beslutningsorganet i lokallaget 
 5.2 Årsmøtet skal holdes innen utgangen av september vært år. 
 5.3 Årsmøtets delegater er: 
  5.3.1 Betalende medlemmer. 
  5.3.2 Lokallagets styre. 

5.3.3 Delegater har tale-, forslag-, og stemmerett. 
 5.4 Årsmøtets observatører er: 
  5.4.1  Nasjonalt arbeidsutvalg. 
  5.4.2 Betalende medlemmer fra andre lokallag. 
  5.4.3 FN-sambandet ved avd. Sør 

5.4.4 Observatører har tale- og forslagsrett. 
 5.5 Faste saker for årsmøtet er: 

1) Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat 

2) Valg av ordstyrer, referent, 2 tellekorps og 2 protokollunderskrivere. 

3) Årsregnskap 

4) Styrets årsberetning 

5) Budsjett 

6) Vedtektsendringer 

7) Handlingsplan 

8) Valg 

9) Innkommende saker 

10) Eventuelt 



5.6 Innkalling til årsmøtet skal skje senest 2 uker før. 
5.7 Alle innkommende saker skal leveres til styret senest 1 uke i forveien av 

årsmøtet. 
5.8 Valgbarhet 

5.8.1 Alle som har betalt medlemskontingent og er medlem av FN-
Studentene Agder er valgbare til å sitte i lokalstyret. 

 Unntak: 
 Medlemmer av arbeidsutvalget er ikke valgbare til lokalstyret. 
 Presidenten i studentforeningen i Kristiansand er kun valgbar i to 

perioder som president.  
§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

6.1  Ekstraordinært årsmøte kan holdes når det er saker som krever det 
6.2  Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle den/de sakene som ga grunnlag for 

ekstraordinært årsmøte. 
6.3 For at ekstraordinært årsmøte skal bli holdt kreves det: 
 6.3.1. At lokallagets styre med flertall vedtar det. 
 6.3.2. At 2/3 av medlemmene krever det. 
 6.3.3. At årsmøtet med flertall vedtar det. 
6.4 Ved ekstraordinært årsmøte gjelder de samme regler for tale-, forslag-, og 

stemmerett som ved et ordinært årsmøte. 
6.5 Sakspapirer skal sendes ut senest 2 uker i forveien av det ekstraordinære 

årsmøtet. 
6.6 Referat skal offentliggjøres senest 2 uker etter at møtet er holdt. 

§ 7 STYRET 
7.1 Styret er lokallagets øverste beslutningsmyndighet mellom årsmøtene. 

 7.2 Styret skal bestå av minst: 
  7.2.1 President 
  7.2.2 Visepresident 
  7.2.3 Økonomiansvarlig 

7.3 President møter i landsstyret. Om ikke president kan skal visepresident møte. 
 7.4 Presidenten er og skal alltid være lokallagets ansikt utad. 
 7.5 Innkalling til styremøtet skal skje senest 1 uke før. 
 7.6 Styret er vedtaksdyktig når minst 2/3 av styret er møtt. 

7.7 Presidenten har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Om ikke presidenten kan 
møte så tilfaller denne retten visepresidenten. 

7.8 Styret kan hvis situasjonen krever det konstituere medlemmer av eget styre til 
andre poster i styret. Årsmøtet skal gjøres oppmerksom for hvorfor endringen 
var nødvendig. 

7.8 Styret kan opprette komiteer og utvalg som de anser som hensiktsmessige. 
7.9 Ingen av styrets medlemmer kan ha stemmerett ved noe annet styre i 

organisasjonen. Unntaket er Presidentens plass i Landsstyret. 
§ 8 STYRINGSDOKUMENTER 
 8.1  Vedtekter 

8.1.1  Vedtekter skal ansees som lokallagets øverste styringsdokument og er 
bindende for alle ledd i lokallaget. Disse skal til enhver tid være i tråd 
med FN-Studentene Norges vedtekter og forskrifter, og skal ikke være i 
strid med STA sine vedtekter. 



8.1.2 Vedtekter skal vedtas ved årsmøtet, og avgjøres ved 2/3 flertall 
 8.2 Handlingsplan 

8.2.1  Handlingsplan skal gi bestemmelser for styrets politiske og 
organisatoriske arbeid innenfor en valgperiode. 

8.2.2 Handlingsplan skal vedtas ved årsmøtet med simpelt flertall. 
8.3 Budsjett 

8.3.1  Budsjett skal være styrets styringsdokument for all økonomisk 
virksomhet. 

8.3.2 Budsjett bestemmes av årsmøtet ved simpelt flertall. 
 8.4 Prinsipprogram 

8.4.1 FN-Studentene Agder følger FN-Studentene Norge sitt prinsipprogram. 
  8.4.2 Prinsipprogrammet avgjøres av Landsmøtet. 
 8.5 Alle styringsdokumenter skal komme på både norsk og engelsk. 
§ 9 OFFENTLIGHET 

9.1  Alle styringsdokumenter skal som utgangspunkt være offentlig tilgjengelig. 
Styret kan med enkelte unntak fatte vedtak om at noen dokumenter skal være 
unndratt offentlighet. Dette skal begrenses til arbeidsnotater. 

9.2 Styret skal til enhver tid etterstrebe offentlighet og være så transparent som 
mulig. 

§10 EKSKLUDERING OG SUSPENDERING 
10.1 Alle saker som omhandler enkeltpersoner skal være unndratt offentlighet. 

Disiplinærsaker som er rettet mot enkeltpersoner skal straks og umiddelbart 
overføres Arbeidsutvalget. Styret ved president har øverste ansvar for å se at 
det skjer redelig for seg. 

10.2 Personer som har en disiplinærsak rettet mot seg er å ansees som suspendert 
fra lokallaget til Arbeidsutvalget har fattet vedtak. 

10.3 Styret skal etterstrebe og løse konflikter på lavest mulig nivå. 
10.4 Det skal gis minst 2 skriftlige advarsler før styret anser en sak som 

disiplinærsak. 
10.4.1 Alle saker som bryter med norsk lov og er av kriminell art er å ansees 
som umiddelbar disiplinærsak. Medlemmer med tillitsverv skal straks fratre sitt 
verv så lenge de etterforskes av Politi. 

10.5 Disiplinærsaker er: 
 10.5.1 Krenkende adferd av seksuell, fysisk eller psykososial karakter. 
 10.5.2 Aktiv motarbeidelse mot lokallaget og FN-Studentene Norge. 
 10.5.3 Adferd som ikke er i tråd med menneskerettighetene og FN-Studentene 

Norges prinsipper og verdier. 
§ 11 MISTILLIT 

11.1  Mistillitsforslag kan rettes mot styret som helhet eller enkeltmedlemmer av 
styret. 

11.2 Mistillitsforslag kan kun vedtas av det organet som valgte en. 
11.3 Disse kan foreslå mistillit: 
 11.3.1 Styret med flertall 
 11.3.2 Når 2/3 av lokallagets medlemmer krever det 
 11.3.3 Arbeidsutvalget 
 11.3.4 Landsstyret 
 11.3.5  Alle mistillitsforslag diskuteres med STA 



§ 12 OPPLØSNING 
 12.1  Lokallaget kan oppløses ved at 3/4 av årsmøtet vedtar det. 

12.2  Arbeidsutvalget kan anse lokallaget som oppløst når lokallaget har vært inaktivt 
i 12 måneder. 

12.3 Ved oppløsning skal alt av lokallagets kontoer og eiendeler fryses. FN-
Studentene Norge ved arbeidsutvalget settes til å forvalte lokallagets kontoer 
og eiendeler. 

12.4 Om lokallaget ikke er gjenopprettet eller forsøkt gjenopprettet innen 24 
måneder skal alle lokallagets kontoer og eiendeler tilfalle FN-Studentene 
Norge. 

12.5 Midler tildelt av SIA/VT tilbakeføres til disse ved oppløsning. 
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SP-sak 15/20 

Møtedato 26.02.20 

Saksbehandler Benedicte Nordlie  

 

Godkjenning av regnskap 2019  

 

Bakgrunn for saken 

I henhold til STAs økonomireglement legges årsregnskapet for 2019 frem for godkjenning av 

Studentparlamentet.  

I tråd med samme reglement har revisor Erlend Falck kontrollert at regnskapet er utført i 

samsvar med god regnskapsskikk og STAs økonomireglement. Hans revisorberetning ligger 

vedlagt.  

Argumentasjon 

For første gang leveres det et årsregnskap som samlet viser STAs inntekter og utgifter til både 

lønn og drift. Tidligere år er det kun inntekter og utgifter vedrørende drift som er lagt frem for 

Studentparlamentet.  

I tillegg til dette er det også første gang STA legger frem et årsregnskap fra det nye 

regnskapssystemet, Fiken. Rent praktisk vises dette gjennom at noen av postene har 

forskjellige nummer, og noen få har noe forskjell i navnet. Bakgrunnen for dette er at noen av 

numrene og navnene «ble med» fra det gamle regnskapssystemet, mens andre fikk nytt 

nummer og navn i Fiken. 

Samlet sett viser resultatregnskapet 2019 et underskudd på kroner 26 953. Bakgrunnen for 

dette underskuddet kan forklares ut ifra avsatte midler til terminoppgjør 6.    

STA betaler 6 ulike terminoppgjør gjennom et år til Kristiansand Kommune, disse gjelder 

skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Terminoppgjør nummer 6 har forfallsfrist i januar, men som 

andre bedrifter og organisasjoner avsettes det midler til dette terminoppgjøret i desember. 

Rent praktisk betyr dette at det ble avsatt midler til fakturaen i desember 2019, men 

forfallsfristen var i januar 2020. Som en konsekvens av dette får summen avsatt til 

terminoppgjør nummer 6 betydning for regnskapet 2019.  

 

Videre ønsker man å belyse de følgende punktene i regnskapet for 2019. Under spesifikasjon 

av resultatregnskapet  post 6800 Kontorrekvisita, kan en se at det er bokført kroner 64 543 for 

2019. På SP-møtet 29.05.19 vedtok SP hva STA skulle gjøre med overskuddet i 

organisasjonen som hadde samlet seg opp over mange år. Midlene ble satt på en av STAs 

bankkontoer med navnet Årsslutt. Dette for å skille disse midlene fra STAs driftskonto. I 

desember 2019 ble det betalt fire faktura, to til Ikea og to til Elkjøp, som gjaldt oppgradering 

av kontoret og teknisk utstyr, i samsvar med vedtaket fra SP-møtet 29.05.19. Samlet sum på 

dette var kroner 39 931. Selv om disse ble betalt ut fra bankkontoen med navnet Årsslutt, og 

da ikke fra STAs driftskonto, må dette selvsagt regnskapsførers, og den ble da bokført på post 

6800 Kontorrekvisita. 
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Når det gjelder spesifikasjon av resultatregnskapet vil man også se at post 5000, lønn til 

ansatte, har en sum på kroner 75 000 for 2018. Bakgrunnen for denne summen er at UiA 

utbetalte for lite lønnsmidler til STA for høsten 2018, noe som førte til at STA overførte 

kroner 75 000 fra avsetning til lønnskonto for å kunne utbetale lønn i desember. Dette etter 

avtale med UiA. Overføringen ble da med i regnskapet for 2018.  

 

Videre kan det også nevnes at balansen viser kroner 1 800 000 på post 1500 Kundefordringer. 

Denne summen skyldes at faktura for rammetilskudd til STA for 2020 ble sendt som EHF-

faktura i desember 2019, og dette førte til at summen fikk utslag for regnskapet 2019. 

Sammen med revisor, ble da summen bokført på post 1500 Kundefordringer, som gjør at den 

ikke får utslag for selve resultatregnskapet 2019.  

  

Selv om resultatregnskapet som helhet viser et underskudd, som er begrunnet tidligere i 

sakspapiret, er det viktig for STA-styret å understreke at man ikke har brukt mer midler på 

drift av STA enn budsjettert for 2019. Noen poster på drift går under budsjett, mens andre går 

over, samlet sett er man under budsjett. Dette vil kunne få konsekvenser for regnskapet i 

2020, og eventuelt tilbakebetales det studentsosiale fondet til Studentsamskipnaden i Agder 

(SiA) i mars 2021.  

Til slutt informeres Studentparlamentet om at mandatet til STAs Kontrollkomite, punkt 3, 

blant annet sier det følgende: «Ved behandling av årsregnskapet skal Kontrollkomiteen uttale 

seg» 

Per 10.02.20 har ikke STA en kontrollkomité, det foreligger av den grunn ikke en uttalelse fra 

dem angående regnskapet for 2019. Det kan dog nevnes at kontrollkomiteen, da den var aktiv, 

ble holdt løpende orientert om regnskapet. 

 

Spørsmål knyttet til regnskapet kan rettes til saksbehandler på staleder@uia.no eller 

38142175. Det settes stor pris på at detaljerte spørsmål rettes i forkant av møtet, da det gjør 

det lettere å gi grundige svar.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ingen økonomiske konsekvenser for STA.  

 

Forslag til vedtak 

 

Studentparlamentet godkjenner regnskapet for 2019. 

 

Innstilling fra styret 

STA-styret innstiller på forslag til vedtak.  

 

 

mailto:staleder@uia.no
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Vedlegg  

Vedlegg 1: Revisjonsberetning 2019 

Vedlegg 2: Resultatregnskap 2019, drift og lønn 

Vedlegg 3: Budsjett og regnskap, drift 2019 

 

English Summary 

According to STA`s Economy regulations, the Student Parliament shall approve the balance 

sheet for 2019. To ensure that the balance sheet has been conducted according to generally 

accepted practices (GAAP), it has been approved by an auditor.   













Kontonavn Totalt

3440 - Rammetilskudd UiA Budsjett -461 271

Regnskap -461 271

3400 - Driftsstøtte fra SiA Budsjett -115 750

Regnskap -61750

6800 - Kontor, programvare o.l. Budsjett 18000

Regnskap 64543

6840 - Aviser og tidskrifter Budsjett 7900

Regnskap 7149

6860 - Møte, kurs o.l. - RSU Budsjett 191 500

Regnskap 182789

6861 - Møte,bevertning o.l. - STA-styret Budsjett 50500

Regnskap 51499

6890 - HMS Budsjett 5000

Regnskap 5000

6900 - Teambuilding og sosialt  STA-styret Budsjett 10 000

Regnskap 11039

7000 - STA-bilen Budsjett 25 000

Regnskap 18497

7100 - Reisekostander RSU Budsjett 61 000

Regnskap 36 885

7120 - Reisekostnader, konferanser og Budsjett 67 000

kompetanseheving STA-styret Regnskap 62 043

7320 - Profileringskostnader Budsjett 66 150

Regnskap 54 084

7430 - Gaver Budsjett 3500

Regnskap 5760

7500 - Forsikringspremie Budsjett 15000

Regnskap 14423

7770 - Bankgebyr Budsjett 2471

Regnskap -6240

Vedrørende post 3400: STA mottok kr 54 000 mer i rammetilskudd fra UIA enn budsjettert,

så tilsvarende sum ble tilbakebetalt SiAs studentsosiale fond. 



  

SP-sak 16/20 

Møtedato 26.02.20 

Saksbehandler Olea Norset og Valgkomiteen i STA 

  

  

Enkeltvedtak om unntak fra valgreglement: uforenlige verv  

    

Bakgrunn for saken  

Valgkomiteen til STA er ikke fulltallig, og det er kun 2 av 4 plasser som er fylt. Dette er en 

svakhet inn mot studentvalget 2020, og det arbeidet som skal gjøres med tanke på intervjuer 

og innstilling. Nåværende STA-leder Benedicte Nordlie er blitt forespurt om hun ønsker å 

stille som kandidat til vervet, og det ønsker hun.   

 

Bakgrunnen for at dette løftes til Studentparlamentet (SP) er STAs valgreglement paragraf 5.3 

uforenelige verv, del b) som sier «Innehavere av frikjøpte verv i STA kan ikke være 

representanter i følgende organer Universitetsstyret, SiA-styret, Studentparlamentet, 

Kontrollkomiteen eller Valgkomiteen». SP står likevel fritt til å gjøre unntak fra denne 

paragrafen, gjennom vedtak, om de ønsker det.  

 

Argumentasjon 

Benedicte Nordlie har tre års erfaring fra organisasjonen og dette er nyttige og viktige 

perspektiver inn i Valgkomiteens arbeid. Hun ønsker å gjøre en siste innsats for 

organisasjonens neste periode, før hun selv går av som leder 30.juni 2020. Hun skal selv ikke 

stille til noen valg ved STAs valgforsamling. Om Benedicte Nordlie suppleres inn i 

Valgkomiteen vil hun samtidig sikre at det ikke går utover nåværende leder-verv i STA-styret 

og den jobben skal gjøres der frem til 30.juni 2020.  

 

I diskusjonen om å finne andre mulige kandidater til Valgkomiteen ønsker STA-styret å 

understreke at dette har vært en prioritet, uten å lykkes. Ettersom Benedicte selv ønsker å 

stille ser styret det som positivt at Valgkomiteen får et ekstra medlem som i tillegg har den 

kunnskapen som trengs for å tre inn i vervet med umiddelbar virkning. Styret ser det også 

som en styrke at Benedicte kjenner behovene i organisasjonen og prosessen Valgkomiteen 

følger i forbindelse med studentvalget.  

 



STA-styret og Valgkomiteen ser det ikke som problematisk at Benedicte blir medlem av 

komiteen ettersom hun selv ikke skal stille til noen valg i STA. Hva styret og Valgkomiteen 

derimot ønsker å understreke er at i de tilfeller medlemmer av nåværende STA-styre stiller til 

valg, uavhengig av vervet de stiller til, vil ikke Benedicte være med i intervjuprosessen av 

disse. Valgkomiteen, med leder Kai Steffen Østensen som ansvarlig, vil fortløpende vurdere 

om Benedicte er habil til øvrige intervjuer som skal gjennomføres.  

 

Valgkomiteen har også eksplisitt bedt om hjelp til supplering fordi prosessen som skal 

gjennomføres ved neste valg er krevende. To personer vil ikke alene kunne klare å 

tilfredsstille den prosessen som må gjennomføres. Arbeidet med å få en fulltallig Valgkomité 

på plass i god tid før valget starter er fortsatt en prioritert hos STA-styret og Valgkomiteen.  

 

SP står fritt til å omgå eget valgreglement med vedtak, og både STA-styret og Valgkomiteen 

støtter i dette tilfellet et slikt vedtak, med argumentasjonen som er gitt over. Om det er andre 

hensyn SP ønsker tas i intervjuprosessen står de fritt til å oppgi disse til Valgkomiteen.  

 

Til info er dette også avklart med Kontrollkomiteen til STA, som også stiller seg bak 

forslaget.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Ingen. 

 

Vedtak Studentparlamentet  

Studentparlamentet vedtar å gjøre et unntak fra STAs Valgreglement, samt vedtar at 

Benedicte Nordlie suppleres inn i Valgkomiteen med virkeperiode fra 26.februar 2020 til 30. 

juni 2020. Med dette vedtaket diskvalifiseres Benedicte Nordlie som kandidat til alle verv ved 

STAs valgforsamling 20. mai 2020. 

 

Innstilling fra styret  

Styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.  

 

Benedicte Nordlie erklærer seg inhabil i saken og deltok derfor ikke i diskusjonen av 

sakspapiret og påfølgende vedtak. Hun var heller ikke til stede på styremøtene da saken ble 

diskutert.  



 

Vedlegg 

Ingen 

 

English Summary  

The Parliament is asked to make an exception from STA’s Election regulations and supply 

Benedicte Nordlie (the leader of STA) into the Election committee. She will then be 

disqualified as a candidate at STA’s election assembly in May 2020. She will bring useful 

knowledge, resources and manpower to the Election committee. The STA Board support a 

decision that allows Nordlie to be supplied into the committee. The decision will apply from 

February 26th until June 30th, 2020.  



SP-sak 17/20 

Møtedato 26.02.20 

Saksbehandler Benedicte Nordlie  
 

 

Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur  

  

Bakgrunn for saken  

I handlingsplanen for STA-styret 2019/2020 står det at STA-styret skal utvikle prinsipper for 

oppførsel og organisasjonskultur for linjeforeninger og studentaktiviteter som er medlemmer 

av STA. Saken har tidligere vært oppe til diskusjon til SP, og den tas nå opp igjen med et 

konkret forslag til disse prinsippene.  

 

Argumentasjon  

Det forslaget som er forelagt SP er et resultat av tidligere innspill fra SP og innspill fra 

medlemmene STA er paraplyorganisasjon for, da det ble tatt opp under fellesrådsmøtene høst 

2019. Forslaget er også utarbeidet etter kontakt med Norsk studentorganisasjon (NSO) og 

Norges landsforening for barn og unge, etter innspill fra NSO. 

 

Formålet med prinsippene er at de skal gi retningslinjer for hvilken oppførsel og 

organisasjonskultur man ønsker blant medlemmene i egen organisasjon, noe som tidligere 

ikke har vært så direkte spesifisert. For STA-styret er det viktig at prinsippene utformes på en 

slik måte at de er brede og edruelige, og på denne måten kan romme de ulike medlemmene 

som vi representerer.  

 

Overordnet har STA-styret diskutert hvem dette dokumentet skal rette seg mot. I første 

omgang har vi foreslått å rette dette dokumentet mot linjeforeningene og studentaktivitetene 

under STA. Dette er ikke fordi vi ikke ser behovet for å ha prinsippene gjeldene for våre egne 

aktive studenter. Utfordringen om dokumentet skulle vært altomfattende er at det ikke vil 

være like måter å følge opp innmeldinger på, og det er ulike tjenesteveier om man skal følge 

opp enkeltpersoner eller følge opp noe som potensielt skjer i en linjeforening eller 

studentaktivitet. Derfor er forslaget fra STA-styret at dette dokumentet retter seg mot våre 

studentaktiviteter og linjeforeninger, og parallelt med arbeidet utformes et forslag rettet mot 

våre egne aktive medlemmer.  



 

Innholdsmessig har diskusjonen i STA-styret dreid seg om det skal være et krav om 

tillitspersoner, og om dette skal være tillitspersoner eller edruvakter. Forslaget i dokumentet 

har tatt for seg at det skal være tillitspersoner på arrangementer i regi av en aktivitet. Det er 

foreslått tillitsperson fremfor edruvakt da man ønsker at personer med en slik rolle skal være 

til stede, uavhengig om det serveres alkohol eller ikke. STA-styret har også diskutert 

muligheten for om man skal kunne melde inn antatte brudd anonymt eller ikke. Forslaget fra 

STA-styret er at anonymitet skal være en mulighet, men opplyse muntlig om begrensninger til 

å følge opp saker, knyttet til anonymitet. Til slutt har det vært diskutert om hvordan man skal 

forholde seg til UiAs eget varslingssystem og de tilfeller antatte brudd går ut over norsk lov. 

Det er viktig for STA-styret å understreke at i de tilfeller et antatt brudd går utover en students 

læringsmiljø ved UiA, så er det UiAs anliggende. Dette er et viktig prinsipp slik at det ikke er 

STA-styret som behandler saker knyttet til læringsmiljø. Det er derfor også beskrevet at om 

man må melde inn mulige brudd til politiet, skal UiA konsulteres, slik at ikke STA-styret står 

alene med ansvaret for oppfølging.  

 

Når det gjelder å følge opp antatte brudd og konsekvenser har STA-styret valgt å følge den 

tidslinjen som allerede er gjeldende i reglement for studentaktiviteter. Det er et poeng fra 

STA-styret at STA-styret ikke alene skal gi konsekvenser mot enkeltmennesker i en forening, 

men at dette potensielt skal skje i samarbeid med styret av foreningen selv. Derfor går 

konsekvensene i forslaget så bredt ut, slik at det er fokus på foreningen heller enn 

enkeltmennesket. På denne måten får man et godt samarbeid med foreningen, og kan i 

fellesskap finne en løsning. I de tilfeller foreningen ikke tar ansvar, og det potensielt kommer 

inn flere meldinger, vil de ved tredje melding potensielt miste muligheten til å være medlem 

av STA. Denne avgjørelsen vil avgjøres i SP. 

 

Veien videre etter diskusjon i SP vil være at forslaget løftes til foreningene under STA, i 

fellesrådsmøtene vår 2020. STA-styret tar sikte på å vedta forslaget inn i reglement for 

studentaktivitetene, i mai-møtet. Samtidig som prinsippene utformes i dette dokumentet vil 

STA-styret også utforme et forslag rettet mot egne aktive medlemmer. 

 

 

 

 



Økonomiske konsekvenser  

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. 

 

 

Vedlegg  

Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i Studentorganisasjonen i Agder  

 

English Summary  

The STA-board wants the Student Parliament to discuss the proposal for the code of conduct 

that states the principles for behavior and organizational culture in the Student Organization 

of Agder. It seeks to guard our standards of behavior; a certain form for accepted culture and 

behavior which is often taken for granted and is unspoken. In this meeting this proposal will 

only be a discussion, and it seeks to be adopted in the Student Parliament meeting in May.  

 



Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i Studentorganisasjonen i Agder  

Studentorganisasjonen i Agder (STA) ønsker en kultur hvor alle medlemmene inkluderer og 

respekterer hverandre. Prinsippene i dette dokumentet gjelder alle medlemslagene til STA. 

Prinsippene har som formål å bidra til ønsket om en inkluderende organisasjon, samt gir 

retningslinjer til hvordan man opprettholder en god organisasjonskultur. Dokumentet sier også 

noe om hvordan medlemmer i foreninger kan melde fra til STA om uønskede forhold, 

hvordan antatte brudd følges opp, samt konsekvenser. Det forventes at alle medlemmer i 

organisasjonen følger disse prinsippene. 

 

Prinsipper   

• Alle skal følge seg velkommen og respektert i STA. Dette betyr at man skal avstå fra 

uttalelser og/eller fysisk atferd som oppleves som ubehagelig, diskriminerende, 

trakasserende eller krenkende for andre.  

• Alle har et ansvar for å bidra til et inkluderende miljø, både ved formelle og uformelle 

arrangement. 

• Alle skal vise respekt for hverandres grenser.  

• Press rundt bruk av alkohol og andre rusmidler skal ikke finne sted. 

• Ved alle arrangement i regi av en studentaktivitet eller linjeforening skal man ha 1-2 

tillitspersoner. 

 

Melde ifra og oppfølging av meldingen 

• Et antatt brudd på prinsippene kan meldes inn til alle medlemmene i STA-styret og 

organisasjonskonsulent. Det er leder av STA-styret som følger dette opp. I de tilfeller 

et mulig brudd på prinsippene omhandler leder, eller leder er inhabil, skal nestleder 

følge opp arbeidet.  

• Innmeldte saker skal løses på lavest mulig nivå. Dette betyr at i de tilfeller det 

foreligger et antatt brudd på prinsippene skal STA-styret, ved leder, informere leder til 

den foreningen det gjelder. I de tilfeller et antatt brudd på prinsippene omhandler 

leder, eller leder er inhabil, skal nestleder informeres. Leder av STA-styret skal 

deretter innkalle involverte parter til en samtale. Avhengig av sakens omfang 

gjennomføres møtet individuelt eller samlet. 

• STA-styret, ved leder, skal i samarbeid med studentaktiviteten eller linjeforeningen 

det gjelder følge opp tiltak for medlemmer som melder ifra- og blir meldt ifra om. 

STA-leder og styret skal også, i samarbeid, finne løsninger for å forhindre lignende 

hendelser i framtiden.  

• Det er anledning å melde inn mulige brudd på prinsippene anonymt.  

• I de tilfeller hendelser går ut over en students læringsmiljø ved Universitetet i Agder, 

er det universitetet selv som skal følge opp saken. Saken må da meldes inn formelt av 

den personen det gjelder. STA-styret, ved den som følger opp et antatt brudd, står fritt 

til å bli konsultert av universitetet i de tilfellene en sak har oppstått.  

• I de tilfeller det foreligger mistanke om lovbrudd skal universitetet konsulteres og 

politiet kontaktes.  



 

 

Konsekvenser ved brudd på STAs reglement for studentaktiviteter, herunder prinsipper 

for oppførsel- og organisasjonskultur:  

 

a) Ved første antatte brudd på STAs prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur skal 

STA-styret, ved leder, informere leder til den foreningen det gjelder. I de tilfeller et mulig 

brudd på prinsippene omhandler leder, eller leder er inhabil, skal nestleder informeres. Leder 

av STA-styret skal deretter innkalle involverte parter til en samtale. Avhengig av sakens 

omfang gjennomføres møtet individuelt eller samlet. Målet er å få mer informasjon om et 

antatt brudd fra de ulike partene, og utforme en felles vei videre.  

b) Ved andre antatte brudd på STAs prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur vil 

studentaktiviteten få en skriftlig advarsel som sier at de har fått to advarsler i STAs system, og 

innkalles deretter til et nytt pliktig møte med STA (slik punkt 1).  

c) Ved tredje antatte brudd på STAs prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur vil 

studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått tre advarsler i STAs system, 

og at det vil bli reist en utestengelsessak mot studentaktiviteten. Saken vil behandles av 

Studentparlamentet. I de tilfeller en utestengelsesak skjer skal UiA informeres.  

 

Advarsler 

Etter første møte, og der man ser at et brudd er skjedd, gis det en prikk. Prikk gis eventuelt i 

etterkant av hvert møte. Ved tredje prikk vil studentaktiviteten få en skriftlig advarsel som sier 

at de har fått tre advarsler i STAs system, og at det vil bli reist en utestengelsessak mot 

studentaktiviteten. Saken vil behandles av Studentparlamentet.  

Om en studentaktivitet har fulgt alle reglement og vedtekter gjennom 12 måneder, uten å ha 

fått nye advarsler, blir en advarsel tatt bort. 

 

Relevante lenker  

• Universitetet i Agders offisielle varslingssystem” Si-ifra”: https://www.uia.no/om-

uia/si-ifra 

• Studentombudet ved Universitetet i Agder: https://www.uia.no/student/studentombud 

• SiA-helse:  https://www.sia.no/helse/ 

 

 

 

 

 

https://www.uia.no/om-uia/si-ifra
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https://www.sia.no/helse/


Møte i Studentparlamentet 26.februar 2020 

Orienteringssak  - prosess for endringer av STAs vedtekter  

 

Når det gjelder endringer av STAs vedtekter er denne prosessen annerledes enn 

endringer av de andre styringsdokumentene til organisasjonen. Denne prosessen 

er regulert av vedtektene § 6, og sier blant annet at alle endringsforslag skal 

være sendt til STA-styret sendes 2 uker før behandling i Studentparlamentet, og 

at Studentparlamentet skal forløpende orienteres om innsendte endringsforslag.  

Rent praktisk betyr dette at alle endringsforslag må være sendt til STA på 

sta@uia.no innen onsdag 11.mars. De skal fylles ut på et eget ark, som Irene 

sender til dere på e-post. Dette betyr også at det ikke er mulig å levere inn 

endringsforslag på selve SP-møtet.  

Når det gjelder vedtektene har disse en spesiell formuleringsmåte. Om dere har 

noe dere ønsker å endre, men er usikker på formulering eller ordlyd, ta kontakt 

med STA-styret eller Irene for hjelp.  
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