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Mangfoldspolitisk ansvarlig
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SP-sak 13/22 Høring fra UiA: Praksis
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SP-sak 14/22 Eventuelt

SAKSBEHANDLER
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Ødegård
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MERKNAD
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Ordstyrere

Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt
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Vedlagt/Muntlig
på møtet

Kristian Fredrik Meyer
Ødegård
Kristian Fredrik Meyer
Ødegård
Kristian Fredrik Meyer
Ødegård

Vedlagt

Kristoffer Robert
Spenik
Marie Nørvåg

Vedlagt

Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til møteevaluering.

Muntlig på møtet

Vedlagt
Vedlagt

Vedlagt
Muntlig på møtet

Dagsorden for SP-møte 23.02.2022:

STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak
SP-sak 00a/22
SP-sak 00b/22
SP-sak 00c/22
SP-sak 00d/22
SP-sak 08/22
SP-sak 09/22
SP-sak 10/22
Pause
SP-sak 11/22
SP-sak 12/22
Pause
SP-sak 13/22
SP-sak 14/22

Tittel
Anslått tidspunkt
Valg av ordstyrere
16.15-16.17
Opprop
16.17-16.19
Godkjenning av innkalling,
16.19-16.23
saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra
16.23-16.25
SP-møtet 26.01.22
Siden sist
16.25-16.35
Søknad om medlemskap i STA, 16.35-17.00
linjeforeningen Ideate
Godkjenning av STAs regnskap 17.00-17.30
2021
17.30-17.40
Endring av STAs
17.40-18.15
stillingsbeskrivelser
Studentvalg og rekruttering
18.15-19.15
19.15-19.25
Høring fra UiA: Praksis
19.25-20.05
Eventuelt
20.05-20.15

SP-møtet er berammet til å vare til 20.25. Dette er medregnet 10 minutt til møteevaluering etter
møteslutt.
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
26.01.22
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:
Studentparlamentet:

Møte i Studentparlamentet
Onsdag 26.01.2022, klokken 16.15
Margrethe B. Riddervold
Ylva K. Gundersen
Rebekka Langseth
Tone Pedersen
William T. Svendsen
Fanni Sara Istenes
Ingrid Marie Skaug Lindqvist
Kristine Lehrmann Solvang
Eline Marie Nilsen
Lisa K. Fredsvik
Maiken K. Andersen
Lars Magnus Halvorsen
Inger Elise Tysvær
Claire Chan
Anette Wold Johansen
Benjamin Røyland
Jonas T. Buerskogen

STA-styret:

Kristian Fredrik Meyer Ødegård
Kristoffer Robert Spenik
Andrea Oshaug Fostervold
Marie Nørvåg
Katrine Bryggeså Øydna

Andre:

Eline Ø. Roaldsøy, leder av STAs Kontrollkomité
Olea M. Norset, UiA-styret
Kristoffer Svendsen, UiA-styret
Thor Eivind Forberg, medlem av STAs Valgkomité
Michelle Brynildsen, leder av Velferdstinget i Agder (VT)
Sofie S. Klit, styreleder for Studentsamskipnaden i Agder (SiA)

Ordstyrere:

Kjell Arne Lønningen
Amathea Borgemyr

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Marthe T. Haugen
Heidi Lovise Rognhaugen
Silje W. Hebnes
Trude W. Jernæs
Tone Karoline Solberg
Amanda Løvstad
Kristine Grude
Kristin Solberg Berglund
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SAKSLISTE
SP-sak 00a/22

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Kjell Arne Lønningen og Amathea Borgemyr
Godkjent

SP-sak 00b/22

Opprop
Det var 17 stykk til stede, og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.

SP-sak 00c/22

Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden
Innkalling
Godkjent
Sakslisten
Godkjent
Dagsorden
Godkjent

SP-sak 00d/22

Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 18.11.21
Godkjent

SP-sak 01/22

Siden sist
Kristian Fredrik la først frem siden sist fra STA-styret.
Olea og Kristoffer la frem siden sist fra Universitetstyret.

Vedtakssaker
SP-sak 02/22

Valg av landsmøtedelegasjonen 2022
De følgende ble valgt:
Faste representanter: Inger Elise Tysvær, Kristian Fredrik Meyer
Ødegård, Kristoffer Robert Spenik, Maiken K. Andersen, Katrine B.
Øydna, Anja Landsverk, Trude W. Jernæs og William T. Svendsen.
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1.vara: Lars Magnus Halvorsen
2.vara: Ida Asheim
3. vara: Helene Røiseland

Forslag til vedtak
STA-styret får, i samarbeid med Valgkomiteen, godkjenning til å
supplere delegasjonen til NSOs landsmøte.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 03/22

Fornying av STAs logo
Da det var fire forslag til ny logo, ble voteringsrunden delt opp i tre
runder. I første runde satte man forslag 1 mot 3, i andre runde forslag
2 mot 4, før man i siste runde satte rundevinnerne opp mot hverandre.
Voteringsrunde 1:
Forslag 1: 4 stemmer
Forslag 3: 12 stemmer
Avholdende: 1 stemme
Voteringsrunde 2:
Forslag 2: 4 stemmer
Forslag 4: 6 stemmer
Avholdende: 7 stemmer
Voteringsrunde 3
Forslag 3: 16 stemmer
Forslag 4: 0 stemmer
Avholdende: 1 stemme

Diskusjonssaker
SP-sak 04/22

Demokratiuka
Studentparlamentet fikk mulighet til å diskutere sakene, og komme
med forslag og innspill.

Infosaker
SP-sak 05/22

Orientering om juks ved UiA
Marie informerte Studentparlamentet om arbeidet med juks på UiA.
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SP-sak 06/22

SP-sak 07/22

Orientering om endring i Studentombud- rolla ved UiA
Katrine informerte Studentparlamentet om endringer i rollen til
Studentombudet ved UiA.

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Møtet ble avsluttet klokken 19.25.

Siden sist STA-styret – februar 2022
Høringer
•

Kristoffer har svart på en høring fra UiA angående forslag til endringer i forskrift om
studier og eksamen

Media
•
•

Andrea har startet en ny Instagram-serie på sta_int hvor vi gir ukentlige tips til å leve i
Norge.
Kristian Fredrik har vært på NRK Sørlandet radio i forkant av åpning av samfunnet

Arrangement og konferanser
•
•
•

STA har arrangert seminar for Studentrådet UH-Nett Vest
Kristian Fredrik har sammen med Sunniva holdt et møte om Demokratiuka
Kristian Fredrik har vært på konferanse med Norsk Studentorganisasjon med tema
studentvalg

Aktivitet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STA-styret har hatt et felles samarbeidsmøte med viserektor Morten Brekke om
hvordan UiA skal være i framtiden
STA-styret har hatt et felles samarbeidsmøte med Velferdstinget i Agder (VT)
STA-styret har hatt dialogmøte med Utdanningsavdelingen
STA-styret har kommet med innspill på årets Kandidatundersøkelse
Andrea har deltatt på første møte med UiAs språkutvalg
Kristian Fredrik har hatt møte med “Grimstad min by” om hvordan å nå studenter
Kristoffer og Kristian Fredrik har hatt møter med NSO om Arendalsuka 2022
Kristian Fredrik har hatt statussamtaler med styremedlemmer
Kristian Fredrik har fulgt opp Studenthuset
Kristian Fredrik har vært på møte med det som skal bli Fellesverket i Kristiansand
Kristian Fredrik har vært på møte med Studentrådet i Grimstad
Kristian Fredrik har vært på møte med Østsia om nytt studenthus
Kristian Fredrik har vært på møte i Studentrådet i Kristiansand

Siden sist v/ UiA-styrets studentrepresentanter
Februar 2022 – møte i UiA-styret 1.februar, møte i SP 23.februar.
__________________________________________________________________________________
I Studentparlamentsmøtene (SP) har universitetsstyrerepresentantene valgt av studentene (valgt av
SP) mulighet til å presentere for SP hva de har gjort siden sist parlamentsmøte. Alle deltakere i SPmøtet med talerett har mulighet til å stille spørsmål etter fremlegget i møtet.
Mer om UiA-styret finnes her: https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret

___________________________________________________________________________
Siden sist har UiA-styret hatt ett møte. Neste møte er 9.-10.mars. Om du ønsker å lese
kommende saksliste og gi oss innspill kan du finne sakslisten og sakspapir på denne linken
(den publiseres vanligvis én uke i forveien av møtet):
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Boards/Details/213557
Om du ønsker å spille inn noe til oss, eller stille spørsmål utover tiden i SP-møtene kan du ta
kontakt med oss på den måten du måtte ønske. Vi er tilgjengelige på mail, facebook eller om
vi møtes fysisk på campusene. Vi vil gjerne høre hva dere tenker om sakene, eller om
potensielle saker å ta opp i UiA-styret.
Herunder vil du kunne lese om noen av sakene som var oppe i sist UiA-styremøte, som vi
tenker er av særlig interesse for Studentparlamentet. Men, er det ønskelig å se alle sakene kan
du finne sakspapirene fra møtet her:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Meetings/Details/568633
Nye prinsipper for fordeling av FoU-tid:
Denne saken ble det mye diskusjon i rundt, rett og slett fordi den er viktig for mange ansatte.
Den handler om hvordan tid til Forskning- og utviklingsarbeid fordeles på de ulike type
stillingene på UiA. Dette er en veldig viktig sak for de vitenskapelige ansatte fordi det handler
om hvor mye tid de kan bruke på eget forskningsfelt og bidra til utvikling i feltet. Dette har
også en påvirkning på oss studenter, fordi om våre forelesere får forsket og utviklet fagfeltet
sitt så vil vi som studenter få tilgang på de nyeste funnene gjennom at de også er undervisere
for oss. Den opplevde konflikten ved å balansere undervisning og forskning ble også tatt opp i
denne diskusjonen, da flere ansatte løfter problematikk i egen arbeidshverdag der oppgavene
de har innen både undervisning, forskning og administrering ikke gjenspeiler arbeidstiden
som er satt av.

Nye prinsipper ble vedtatt, i tillegg vedtok vi at det nå skal gjøres en lignende gjennomgang
av prinsipper og praksis for undervisningstid og tid til administrasjon. Etter dette håper vi at
vi enda bedre kan se helheten av vitenskapelige ansattes arbeidsoppgaver og tidsbruk innen de
ulike feltene.
Etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet:
30.mai skal UiA-styret sende en delegasjon, sammen med UiAs ledelse, til Oslo for et møte
med Kunnskapsdepartementet, for blant annet å diskutere UiAs utviklingsavtale (UiAs
satsingsområder og utvikling fremover). Dette er et møte som gjennomføres med jevne
mellomrom, hvor delegasjonen består av en sammensetning fra styret. Som
studentrepresentant er det Kristoffer som deltar.
Plan 22 for fakultetene/LU:
Alle fakultet og Avdeling og lærerutdanningen lager sin egen plan for 2022, slik som UiA
overordnet gjør. Her står det hva fakultetet/avdelingen skal jobbe med gjennom 2022, knyttet
til UiAs strategi og fakultetets/avdelingens satsninger. Styret ble orientert om disse, og ga
noen kommentarer om hvordan disse kunne utarbeides til neste år, og eller ved
revidering/vedtak i år. Vi som studentrepresentanter kommenterte blant annet på ett av
fakultetenes innhold når det kom til studentfokus, og ønsket at fakultetet kunne hatt mer om
studentenes læringsmiljø slik som andre fakultet/LU hadde gjort.
Investeringsplan 2022-2023:
KD har gitt en viss grense for hvor mye penger UiA kan avsette hvert år av bevilgningen de
går fra dem. Avsetninger UiA gjør kan ikke overstige 5% av bevilgningen de får av KD, med
mindre det går til mer langsiktige investeringer. Disse investeringene må vedtas av styret, og
dette var da saken som kom opp på vårt forrige møte. I tabellen under kan dere se hvilke
prosjekter/investeringer som ble vedtatt av styret:

Tabell hentet fra sakspapir i sak 9/22 i UiA-styret.

Dette ble vedtatt, og er i tråd med tidligere strategiske vedtak gjort av UiA-styret.
Handlingsplan for anskaffelser 2022-2025:
Denne handlingsplanen går ut på tiltak og kriterier som skal stilles før en anskaffelse (innkjøp
og/eller investering) gjøres av UiA. Denne skal også sørge for mer systematikk i anskaffelser,
kvalitetssikring, økt fokus på miljø- og samfunnshensyn o.l.
Planen ble vedtatt.
Endring av valgreglement ved UiA:
Valgreglementet på UiA, som blant annet beskriver hvordan studenter skal velges til
fakultetsstyrer, LMU og andre råd, styrer og utvalg, samt valg av rektor, er blitt revidert og
vedtatt på møtet.
Olea løftet flere dilemmaer knyttet til denne revideringen, både prosess og innhold. Vi hadde
ingen forslag til endring, og det ble vedtatt slik det forelå.
Endringene som vi vil trekke frem her er:
•

Fra nå av MÅ du være registret UiA-student for å kunne ha vervet du er blitt valgt til.
Det betyr at du kan velges på våren når du er student, men om du ikke lenger er
student på høsten må du trekke deg fra vervet.

•

Det er nå formelt nedskrevet at du må beherske norsk muntlig og skriftlig for å kunne
stille til valg/inne ha et verv på UiA. Dette gjelder både ansatte og studenter.

•

Vekting av stemmer ved rektorvalget er også blitt endret, da alle ansattstemmer nå er
slått sammen.
Slik så vektingen ut før revideringen: ansatte i forsking og undervisningsstillinger
56%, administrative ansatte 20%, studenter 24%.
Slik er vektingen av stemmene nå: ansatte 72%, studenter 28%.

Revidering av forskrift for doktorgrader på UiA:
Dette var en generell revidering av forskriften som tar for seg hvordan ph.d.-løpet skal
foregå/juridiske rammer. Da den ble behandlet av Utdanningsutvalget ble det løftet et
spørsmål fra en av studentrepresentantene om at en formulering i forskriften kunne hindre
stipendiater å skrive sine doktorgrader på norsk, og at dette var i strid med de nye
språkpolitiske retningslinjene som er blitt vedtatt på UiA. Studentens forslag om å beholde
gammel ordlyd falt ved avstemning i utvalget. Vi som studentrepresentanter i UiA-styret ble
dermed kontaktet og gjort bevisst på denne juridiske formuleringen og hva det kunne ha å si

for utviklingen av norsk som fagspråk. Vi løftet studentrepresentantens poeng i styremøtet og
fikk til slutt omgjort formuleringen, slik at det skal være lettere for en stipendiat å skrive sin
avhandling på norsk; sammenlignet med hva den foreslåtte formulering ville ha åpnet for.
Detter er et godt eksempel på at det lønner seg for oss studentrepresentanter å diskutere saker
sammen og spille hverandre gode når vi kan!

Spørsmål til innhold i denne orienteringen, eller UiA-styremøtet for øvrig tas imot i
Studentparlamentsmøte etter muntlig fremleggelse. Spørsmål kan også rettes skriftlig i
forveien om ønskelig. Det er også selvsagt lov å ta kontakt i ettertid om spørsmål skulle dukke
opp etter parlamentsmøtet.

SP-sak 09/22
Møtedato 23.02.22
Saksbehandlar Kristian Fredrik Meyer Ødegård

Søknad om medlemskap i STA frå Ideate
Bakgrunn for saka
STA har motteke ein søknad om medlemsskap frå linjeforeninga Ideate, og har hatt denne til
behandling i styret. Ideate er ei linjeforening for studentar på Shift entreprenørskap og
innovasjon, teknologi og økonomi.
Argumentasjon
Ideate ynskje å tilby ein sosial og fagleg arena for alle studentane ved Shift, og bidra til eit betre
fellesskap på tvers av linjer og årskull. Dei ynskje vidare å arrangera sosiale og faglege
arrangement med søkeljos på eit godt studentmiljø.
Ideate ynskje å verta medlem av STA for å betra deira sosiale tilbod, og vonar at eit medlemskap
kan gjera det enklare å låna lokale og bidra til andre gode.
STA-styret har gått gjennom søknadstekst og vedteker for linjeforeninga, og stadfeste at Ideate
oppfylle dei krav og retningslinjer så er vedteke.
Økonomiske konsekvensar
Saken har ingen økonomiske konsekvensar for STA.
Forslag til vedtak
Ideate vert medlem av Studentorganisasjonen i Agder frå 23.februar 2022, med dei rettigheitar
og plikter det inneber.
Innstilling frå styret
STA- styret innstille einstemmig på forslag til vedtak.
Vedlegg
Vedlegg 1. Søknad frå Ideate, med tilhøyrande vedtekter
English Summary
STA has received an application for membership from the student activity Ideate.
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 STA fra linjeforeningen Ideate

1.

Begrunnelse for hvorfor aktiviteten vil bli medlem av STA.

Vi i Linjeforeningen Ideate ønsker å bli medlem av STA for å bedre det sosiale tilbudet for våre
studenter på Shift Entreprenørskap. Vi håper at medlemskapet kan gjøre det enklere å låne lokaler og
bidra til andre goder.
2.

Formålet med aktiviteten

Formålet med denne linjeforeningen er å kunne tilby en sosial og faglig arena for alle studenter
ved Shift og bidra til et bedre fellesskap på tvers av linjer og årskull. Vi skal arrangere sosiale og
faglige arrangementer med fokus på godt studentmiljø.

3.

Hva vi i Linjeforeningen Ideate kan tilby studenter ved UIA

Vi i linjeforeningen Ideate ønsker å tilby studenter ved UIA et større faglig tilbud i form av
arrangementer med fokus på entreprenørskap. Vi ønsker å skape arrangementer med dette fokuset da
vi tror det vil være et lettbeint faglig tillegg til det faglige som allerede eksisterer. Vi håper det vil føre
til mer kreativitet og gode diskusjoner. Vi ønsker også å tilby sosiale sammenkomster som bare har
fokus på hygge og sosialisering.
4.

Planer for året

Ettersom Ideate ble etablert for to år siden og det ikke har vært stor aktivitet som følge av pandemien
som fortsatt foregår har vi ikke store planer. Vi ønsker i første omgang å få til et faglig arrangement og
en sosial sommeravslutning. Vi har planer om å jobbe med å få en samarbeidsavtale så det kan
arrangeres stipendpils. Vi håper også å finne en samarbeidspartner så vi kan få til noen mindre faglige
arrangementer med tilknytning til næringslivet. Vi håper også å kunne ha et julebord slik som vi hadde
i fjor.

Vedtekter
Kapittel 1 – Navn og formål
§1-1 Linjeforeningen Ideate er av og for studenter som går på Shift entreprenørskap og innovasjon,
teknologi og økonomi på Universitetet i Agder, Campus Kristiansand.
§1-2 Ideate skal være med å skape et godt og inkluderende faglig- og sosialt studentmiljø på tvers av
klasse og årskull.
§1-3 Ideate skal bidra med en sosial arena og skape en faglig debatt utenfor studiene.
§1-4 Ideate skal bidra til å skape identitetsfølelse og samhold blant studenter på Shift.

Kapittel 2 – Medlemskap
§2-1 Medlemmene av Ideate er studenter på alle retninger av Shift entreprenørskap.
§2-2 Studentene blir automatisk medlem av Ideate ved opptak til Shift entreprenørskap.
§2-3 Alle medlemmer av Ideate har tale-, forslags-, og stemmerett ved årsmøtet.
§2-4 Medlemmer har muligheten til å delta på arrangementer avholdt av Ideate.
§2-4-1 Medlemmer har rett til å bli med i, i tillegg til å dele relevant informasjon i
linjeforeningens Facebookgruppe etter godkjenning av moderator.
§2-5 Alle medlemmer har muligheten til å melde seg ut av Ideate. Dette skal gjøres
skriftlig til styret.
§2-6 Medlemmer som melder seg ut, får opphevet medlemskap, eller slutter på studiet mister
rettighetene og mulighetene under §2-4 og §2-4-1.§ 2.1
§2-7 Linjeforeningen skal ha egne vedtekter. Vedtektene skal ikke være i strid med vedtektene og
reglementet til Studentorganisasjonen i Agder (STA).

Kapittel 3 – Styret
§3-1 Styret skal minst bestå av leder, nestleder og økonomiansvarlig.
§3-1-1 Styret blir valgt på årsmøtet, og sitter i en ettårsperiode.
§3-1-2 Det skal føres referat fra alle styremøter, som skal deles. Referatet skal skrives av nestleder og
skal publiseres på styrets interne docs og på Facebookgruppa til linjeforeningen.
§3-1-3 Styret er vedtaksdyktig når alle er innkalt og minst 3 (tre) styremedlemmer møter.
§3-1-4 Ved manglende styremedlemmer grunnet resignasjon eller opphevelse, skal styret i
fellesskap gjøre vervets oppgaver inntil neste valg.
§ 3-1-5 Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§ 3-1-5 Alle styremøter skal protokollføres.

§3-2 Leder
§3-2-1 Leder har det overordnede ansvaret for Ideate.
§3-2-2 Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved personvalg.

§3-2-3 Leder skal være Ideates hovedrepresentant, og skal representere medlemmers interesser og
verdier.
§3-2-4 Leder har ansvar for innkalling til møter, samt påse at møtene gjennomføres og lage
møteagenda på forhånd.
§3-2-5 Leder er ansvarlig for faglig kontakt med næringslivet. Det vil si alt som omhandler faglige
arrangementer og samarbeid med næringslivet.
§3-2-6 Leder er ordstyrer på styremøter og skal sikre progresjon, samt god saksbehandling.
§ 3-2-7 Leder har signaturrett på vegne av Ideate, sammen med Økonomiansvarlig.
§ 3-2-8 Leder er ansvarlig for vedlikehold og oppfølging av Ideates mail.
§ 3-2-9 Leder er ansvarlig for oppfølging av vedtektene.

§3-3 Nestleder
§3-3-1 Nestleder skal utføre leders oppgaver til neste årsmøte dersom leder resignerer, slutter
på studiet eller får vervet sitt opphevet.
§3-3-2 Nestleder skal være leders nærmeste samarbeidspartner og har ansvar for å skaffe
møtelokale for styremøter og årsmøter.
§3-3-3 Nestleder skal sørge for at Ideate handler i samsvar med gjeldende vedtekter.

§3-4 Økonomiansvarlig
§3-4-1 Økonomiansvarlig skal ha oversikt over økonomien til Ideate ved å føre regnskap,
samt dokumentere inntekter og utgifter.
§3-4-2 Økonomiansvarlig har et overordnet ansvar for at Ideate har en god og ansvarlig
økonomi, og forvalter linjeforeningens økonomiske interesser.
§3-4-3 Økonomiansvarlig er ansvarlig for å administrere eventuelle sponsorer eller
støtteordninger til Ideate.
§3-4-4 Økonomiansvarlig skal utforme en plan dersom det oppstår underskudd eller andre
negative økonomiske virkninger.
§3-4-5 Økonomiansvarlig har signaturrett på vegne av Ideate, sammen med leder.
§3-4-6 Økonomiansvarlig har ansvar for oversikt over medlemmer.

§3-4-7 Økonomiansvarlig har ansvar for organisasjonskonto og organisasjonsnummer i
Brønnøysundregisteret.

§3-5 Sosialansvarlige
§3-5-1 Sosialansvarlige er ansvarlig for å tilrettelegge for aktiviteter, samt andre sosiale
sammenkomster på vegne av Ideate.
§3-5-2 Sosialansvarlige er ansvarlig for informasjonsspredning og promotering til medlemmene i
aktuelle kanaler. Dette gjelder blant annet ved arrangementer, årsmøter, kurs, foredrag, o.l.
§3-5-3 Sosialansvarlige har ansvar for å etablere/opprettholde samarbeidsavtale med eksterne aktører.
§3-5-4 Sosialansvarlige har overordnet ansvar for delegering av ulike arbeidsoppgaver vedrørende
innhold under arrangementer.

Kapittel 4 - Årsmøtet
§ 4-1 Årsmøtet er linjeforeningens øverste myndighet, og skal minst avholdes en gang i året, helst i
høstsemesteret.
§ 4-2 Styret innkaller til årsmøtet senest 2 uker før møtet.
§ 4-3 Årsmøtet er vedtaksdyktige når alle medlemmer er innkalt, og minst 10 stk er til stede.
§ 4-4 På årsmøtet skal de følgende saker behandles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkjenning innkalling og saksliste
Valg av referent og ordstyrer
Vedtekter
Budsjett og regnskap
Årsplan
Valg av styre
a. Leder
b. Nestleder
c. Økonomiansvarlig
d. Styremedlemmer
7. Innkomne saker
§ 4-5 Valg
Valgprosedyrer settes av styret, og skal godkjennes av årsmøtet med 2/3 flertall.

Kapittel 5 - Økonomi og organisasjonsnummer
§ 5-1 Linjeforeningen skal ha egen organisasjonskonto og organisasjonsnummer i
Brønnøysundregisteret.

§ 5-2 Styret har ansvar for økonomien til Linjeforeningen. Hovedansvaret ligger hos
økonomiansvarlig, i samråd med leder.

Kapittel 6 - Mistillit
§ 6-1 Mistillitsforslag kan stilles mot enkeltmedlemmer, et styremedlem eller hele styret.
§ 6-2 For at et mistillitsforslag skal realitetsbehandles kreves det at minst tre (3) av foreningens
medlemmer signerer mistillitsforslaget.
§ 6-3 Anonyme mistillitsforslag forkastes.
§ 6-4 Mistillitsforslag skal begrunnes skriftlig.
§ 6-5 Ved mistillitsforslag skal STA kontaktes uten unødig opphold, og senest fjorten (14) dager etter
at mistillitsforslaget er fremmet.
§ 6-6 Personen(e) det reises mistillit mot skal bekjentgjøres om forslaget så snart som mulig etter at
forslaget er fremmet.
§ 6-7 Mistillitsforslag skal behandles på årsmøtet og vedtas med 2/3 flertall. Dersom det er
hensiktsmessig, skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Mistillitsforslag skal alltid behandles
av ekstraordinært årsmøte dersom det er mer enn to (2) måneder frem til neste ordinære årsmøte.
§ 6-8 Dersom mistillit vedtas fratrer personen sitt verv og/eller medlemskap med umiddelbar virkning.
§ 6-9 Vedtak om mistillit kan påklages til STA-styret.

Kapittel 7 - Oppløsning
Dersom linjeforeningen oppløses skal alle midler tildelt av Velferdstinget i Agder (VT)/
Studentsamskipnaden i Agder (SiA), tilbakeføres VT/SiA.
Egenopptjente midler, som ikke er tildelt av VT/SiA, kan linjeforeningen fordele selv.
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Godkjenning av rekneskap 2021

Bakgrunn for saka
I samsvar med STAs økonomireglement legg ein fram årsregnskapet for 2021 til godkjenning
av Studentparlamentet.
I tråd med økonomireglementet har autorisert regnskapsførar Ingunn M. Egeland hjå Vito
Regnskapsbyrå ført rekneskap for 2021 og sikra at det er uført i samsvar med god
rekneskapsskikk. Hennar rapport og utsegn ligg vedlagt til saka.

Argumentasjon
Årsrekneskapen for 2021 vise eit underskott på kroner 193 751. Dette er ikkje eit reelt
underskott, så STA har ikkje brukt for mykje midlar. Underskotet er det så kallas eit
regnskapsteknisk underskott og skyldast 3 ting.
Det vart vedteke av førre Studentparlamentet at kroner 100 000 frå rekneskapen 2020 skulle
overførast til budsjettet for 2021, med bakgrunn i mindre midler brukt grunna Covid-19. Dette
vart gjort, men summen vart ikkje ført så ei inntekt. For rekneskapen betyr dette at summen
vert ført så eit underskott.
Det var vidare vedteke av førre Studentparlament at kroner 50 000, som var ein del av
overskottet for 2020, skulle verta ført attende til det studentsosiale fondet til
Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Dette har vore ein tradisjon i STA dei åra ein har gått i
overskott, slik at det kjem alle foreiningane til gode. Summen var ført øve i mars 2021, men
ser då ut så eit underskott i rekneskapen for 2021.
Den resterande summen pålydande kroner 43 751 skyldast at det er brukt meir midlar på
lønnskontoen enn budsjettert for. Bakgrunnen for dette er blant anna at STA inngjekk ein
avtale med Vito Regnskapsbyrå i januar 2021, og dei hjalp då STA med årsrekneskapen for
2020. Dette hadde ein ikkje budsjettert for i september 2019, då prosessar med ein avtale med
eit eksternt rekneskapsbyrå ikkje starte før seinare på hausten 2019. Då Studentparlamentet
vedtok budsjett for 2022 i september 2021, vart desse utgifta tatt høgde for.
Reelt sett har STA gått med eit overskott pålydande kroner 45 000 for 2021. STA-styret har
diskutert forslag til kva ein kan bruka desse midla på, og kjem med dei fylgjande forslaga:
Kroner 25 000 avsettast arbeidet med endring av STAs logo, så vart vedteke på førre møte i
Studentparlamentet. I forbinding med dette vedtaket må ein blant anna bestilla nye roll-ups,
eksempelvis med generell STA-info, oppmoding om å stilla til val og det å stemma ved val.

Det er i tillegg ynskeleg å bestilla roll-ups med STA og Skravlekoppen på. Vidare ser ein også
behovet for å kjøpa nye messeveggar, då den STA har i dag er utdatert.
Kroner 20 000 avsettast til STAs bufferkonto for drift. Bakgrunnen for dette er at det er fint å
ha litt midlar «på bok» om det skulle oppstå høge utgifter med til dømes STA-bilen. UiA har
også gjeve ei anbefaling til STA om å ha litt midlar «på bok».

Til slutt vise ein til STAs Valreglement og vedlegg 5, mandat for Kontrollkomiteen, punkt 3,
så blant anna seie det fylgjande: «Ved behandling av årsregnskapet skal Kontrollkomiteen
uttale seg»
Studentparlamentet vil av den grunn finna deira fråsegn så vedlegg i sakspapira.

Spørsmål til rekneskapen kan rettast til saksbehandlar på staleder@uia.no eller 923 51 334.
Ein sett pris på om detaljerte spørsmål kjem før møtet, dette gjer det enklare å gje grundige
svar.

Økonomiske konsekvensar
Saka har økonomiske konsekvensar for STA, i samsvar med dei vedtaka Studentparlamentet
gjer i forbinding med overskottet.
Forslag til vedtak
1.Studentparlamentet godkjenn rekneskapen for 2021
2.Studentparlamentet vedtek at kroner 25 000 avsetjast til post 7320,
Profileringskostander, til bestilling av nytt promoteringsmaterialle
3.Studentparlamentet vedtek at kroner 20 000 avsetjast STAs bufferkonto for drift
Innstilling frå styret
STA-styret innstille einstemmig på forslag til vedtak.
Vedlegg
Vedlegg 1: Samla resultatrekneskap 2021, med fråsegn frå Vito Regnskapsbyrå
Vedlegg 2: Fråsegn frå STAs Kontrollkomité

English Summary
According to STA’s Economy regulations, the Student Parliament shall approve the balance
sheet for 2021. To ensure that the balance sheet has been conducted according to generally
accepted practices (GAAP), it has been worked on and completed by a certified public
accountant.

Ytring frå Kontrollkomitéen til årsrekneskap
for Studentorganisasjonen i Agder
09.02.22
Ifølge mandatet for kontrollkomitéen i STA skal kontrollkomitéen komma med
ei ytring ved framlegg av årsrekneskap for organisasjonen.
Kontrollkomitéen merker seg at STA har haldt seg fint innanfor rammene av
budsjett vedtatt 23.09.2020. Det er heller ikkje brukt merkbart mindre pengar
enn vedteke.
Rekneskapen viser eit underskot på kr 193 751. Ettersom dette er eit
rekneskapsteknisk underskot, altså ikkje eit reelt underskot, vil ikkje
kontrollkomitéen kommentera det ytterlegare.
Me ser at det vart brukt mindre pengar på studentvalet 2021 enn det
Studentparlamentet budsjetterte med. Kontrollkomitéen har full forståing for
at Covid-19 står som årsak her. Samstundes ser me det som riktig at desse
pengane blir brukt på eit vis som stemmer overeins med føringar gitt av
Studentparlamentet.
Kontrollkomitéen ser at STA-styret har forvalta midlane til STA på ein ryddig og
etterretteleg måte. Utover dette har ikkje kontrollkomitéen fleire
kommentarar til årsrekneskapen for 2021.

STAs kontrollkomité
Eline Øverbø Roaldsøy (Leiar)
Kjell Arne Lønningen (Medlem)
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Revidering av stillingsprosent: Mangfoldspolitisk ansvarlig i STA-styret
Bakgrunn for saken
Det var vært diskutert en stund om man skal endre stillingsprosenten til mangfoldspolitisk
ansvarlig i STA-styret. Per i dag er denne 40 %, og man ønsker å endre denne til en 50 %
stilling. Om dette vedtas vil alle tre deltidsstillinger i STA-styret være 50 %, og dermed være
likestilte.
Argumentasjon
Bakgrunnen for å øke denne stillingen fra 40 % til 50 % handler om flere ting. Timeantall,
arbeidsmengde og arbeidsoppgaver tilsier at stillingen bør økes, slik at arbeidet som legges
ned av nåværende mangfoldspolitisk ansvarlig kompenseres på en god måte. Erfaringen STAstyret har gjort seg viser også at det er mer enn nok arbeid for å kunne forsvare en slik økning.
Mangfoldspolitisk ansvarlig har på kort tid fått flere og større arbeidsoppgaver, med mer
ansvar. Eksempler på dette er UiAs språkutvalg og en utvidet ansvarsrolle i studiestart-teamet.
I tillegg er det et ønske fra STA-styret å gjøre alle de tre deltidsstillingene like i prosent, slik
at en stilling ikke skal ha mindre prosentstilling enn de andre.
Når det gjelder rene timer per uke er en 40 % stilling 15 timer per uke, mens en 50 % stilling
er 18,75 timer per uke. Om Studentparlamentet vedtar endringen, betyr dette en økning på
3,75 timer per uke.
STA har interne midler til å dekke en slik økning om Studentparlamentet vedtar den, det er
dermed ikke behov for å søke mer midler fra UiA.
Det er ønskelig fra STA-styret at Studentparlamentet kun diskuterer dette spesifikke forslaget
til endring, og ikke hele stillingsbeskrivelsene til STA.
Økonomiske konsekvenser
Forslaget har økonomiske konsekvenser for STA, men som tidligere redegjort for betyr ikke
forslaget at STA må søke mer midler fra UiA. STA har interne midler til å dekke en slik
økning, som tallmessig vil betyr en økning på rundt regnet kroner 30 000 årlig.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar en økning i stillingsprosenten til mangfoldspolitisk ansvarlig i
STA-styret fra 40 % til 50 %, med virkning fra 01.april 2022.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.

Side 2

English Summary
The STA-board wants to change the vacancy rate for the Officer of Diversity from 40 % to 50
%.
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Studentvalget/RSU og rekruttering
Bakgrunn for saken
Studentvalget ble utlyst fredag 11. februar og det nærmer seg valg. STA-styret har begynt å
promotere studentvalget og vil etter hvert starte promotering av RSU-valget. De siste årene har
stemmetallet økt på UiA, noe STA-styret ønsker skal fortsette. Med bakgrunn i dette har det
oppstått et spørsmål om rekruttering til studentvalget og RSU, spesielt angående kjønnsbalanse i
de respektive valgene.
Argumentasjon
Studentparlamentet og STA-styret har tidligere observert at det kan være både vanskelig og
krevende å rekruttere til diverse verv på universitet. Når kjønnsbalanse blir tatt inn i betrakting,
blir denne oppgaven enda vanskeligere.
Studentvalget 2021 var vellykket med tanke på covid-19 og utfordringene som fulgte, men det
var fortsatt behov for supplering i flere råd, styrer og utvalg (RSU). Det er fremdeles ledige verv
i både RSU og Studentparlamentet. For å unngå dette i framtiden ønsker STA-styret at
Studentparlamentet skal diskutere hvordan vi kan øke interessen for å stille. Det ønskes også at
parlamentet diskuterer tiltak som kan øke andelen studenter som benytter seg av stemmeretten.
Kjønnsbalansen i SP er i tillegg et punkt for diskusjon. Studentvalget er et urnevalg. Det kan
argumenteres for at kjønnsbalanse ikke er et problem i studentvalget da studentmassen stemmer
på de kandidatene de selv ønsker. Derimot så benytter UiA kjønnskvotering for
avdelings/fakultetsstyrene. Dette åpner da spørsmålet om STA skal legge seg på lik linje som
UiA med tanke på kjønnskvotering. Samtidig er kjønnskvoteringen ved UiA kun for menn og
kvinner, burde det åpnes opp for å inkludere flere kjønn? En av de største utfordringene når det
gjelder kjønn i fjorårets valg var mangelen på mannlige kandidater. Det kan nevnes at flere
kandidater i studentvalget kun stiller til fakultets/avdelingsstyrene.
RSU-valget, spesielt de verv underlagt UiA, krever kjønnsbalanse etter norsk lov. Når det gjelder
STAs egne utvalg er kjønnsbalanse noe vi etterstreber å følge, men det lar seg ikke alltid
gjennomføre. Ubalanse av kjønn i diverse utvalg er ikke nødvendigvis et problem, men dagens
STA-styre vil unngå at dette blir en trend.

Punkter STA-styret ønsker at Studentparlamentet skal diskutere:
•
•
•

Hvordan kan vi rekruttere studenter til studentvalget og RSU?
Hvordan kan vi øke antall studenter som benytter seg av stemmeretten?
Hvordan kan vi oppnå bedre kjønnsbalanse i SP og RSU?

English Summary
The STA-board is in the process of promoting the student election. Amid the election, the STAboard is asking the Student Parliament how to better recruit candidates for the election and
suggestions on how to try and keep a gender balance in the Student Parliament and UiA’s
committees. The STA-board is also asking the Student Parliament how to increase voting
numbers during the election.
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Høring om forslag til retningslinjer og anbefalte rutiner for praksis ved UiA
Bakgrunn for saken
STA-styret har blitt tilsendt høring om forslag til retningslinjer og anbefalte rutiner for praksis
ved UiA, samt forslag til mal for samarbeidsavtale om praksisplass. I den anledning ønsker STAstyret å få Studentparlamentets tilbakemeldinger for å utbedre styrets høringssvar.
Diskusjonspunktene presentert under er basert på punkter UiA spesifikt ønsker tilbakemelding
på, samt noen punkter STA-styret ønsker studentperspektivet på.
Retningslinjene og malen er primært utarbeidet for å fungere på et overordnet og generelt nivå
med tanke på ikke-rammeplanstyrt praksis, dog skal de kunne benyttes ved rammeplanstyrt
praksis så langt det er hensiktsmessig og nyttig.
Argumentasjon
Ulike måter å fordele praksis plasser på
Per i dag har UiA fire måter de fordeler praksisplasser på:
1. Studenter sender CV, søknad og karakterutskrift til praksisvirksomheten, som deretter
foretar intervju (tradisjonell jobbsøkerprosess).
2. Studenter sender CV, søknad og karakterutskrift til UiA, som deretter foretar intervju og
matcher studenter til aktuelle praksisvirksomheter.
3. Direkte plassering der studenter har funnet praksisplass selv.
4. Emneansvarlig/praksisrådgiver fordeler studenter etter samtaler, og studentene må
gjennomføre samtale med praksisvirksomhet før endelig avtale
STA-styret ønsket at Studentparlamentet skal diskutere følgende punkter:
•
•

Er det andre måter å fordele på som bør vurderes?
Bør praksisvirksomhet i noen tilfeller være med på å velge blant studenter?

Forberedelser til praksis
UiA Karriere eller fakultetet skal gi tilbud om praksisforberedende kurs til studenter. Disse
kursene skal forberede studentene på bevisstgjøring av kompetanse, kommunikasjon og arbeid i
team, bevissthet rundt bedriftskultur, relasjonsbygging, selvledelse, praktisk forberedelse, jus og
eventuelle etiske hensyn. For rammeplanstyrt praksis er det obligatoriske samlinger for
praksisforberedelse, eventuelt med deltagelse fra praksisvirksomhetene.
•

Er det noe sentralt som mangler fra praksisforberedelsene?

Tilbakemelding til forslag på punktet «Studenters rettigheter og forventninger til
studentene»
Følgende tekst i punkt 10 i forslag til mal:
-

•

Møter forberedt og deltar aktivt i praksisstudier, veiledning og vurderingssamtaler,
samt undervisning relatert til praksisperioden
Er aktive og tar ansvar for egen læring
Tar initiativ til jevnlig å søke veiledning og vurdering av veileder/UiAs representant
Følger reglene og retningslinjene som gjelder for praksisstedets ansatte og
gjennomfører avtalte arbeidsoppgaver
Forholder seg til tidsplaner de har avtalt med praksisstedet og så raskt som mulig
melder ifra til veileder ved eventuelt fravær
Gir tilbakemelding til praksisstedet/veileder og UiAs representant om forhold som har
betydning for læringsutbyttet i praksisperioden, herunder eventuelle problemer knyttet
til praksisoppholdet.

STA-styret ønsker generelle tilbakemeldinger på innholdet i dette punktet, spesielt
eventuelle mangler.

Punkter UiA spesifikt ønsker tilbakemelding på:
•
•
•

Er det fornuftig å gi anslag på timer til arbeidsomfanget til veileder? (Punkt 9 i forslag til
mal)
Hvordan kan man kvalitetssikre praksisplasser funnet av studenter selv, samt balansere
ressursbruken for UiA?
Er det fornuftig med en felles mal for rammeplanstyrt og ikke-rammeplanstyrt praksis?

I denne saken skal det ikke vedtas noe politikk, så her ønsker STA-styret å høre en blanding av
meninger og erfaringer, fremfor «ferdig formulert politikk». Styret oppmuntrer parlamentet til å
ta ordet, men ønsker spesielt å høre fra medlemmer av Studentparlamentet som har erfart praksis,
både rammeplanstyrt og ikke.
STA-styret tar også gjerne imot kommentarer/tilbakemeldinger på andre punkter i høringen..
Skriftlige tilbakemeldinger sendes til stafag@uia.no senest 24.02 kl. 16:00.
Økonomiske konsekvenser
Denne saken har ingen økonomiske konsekvenser for STA.
Vedlegg
Vedlagt i e-posten med sakspapirene finner dere høringen fra UiA (høring, forslag til mal for
samarbeidsavtale, og forslag til retningslinjer og anbefalte rutiner for kvalitetssikring og faglig
gjennomføring av praksis ved UiA). Disse vedleggene er ikke en formell del av sakspapirene,
men kan leses ved ønske om flere detaljer.

En begrepsliste finnes i høringsdokumentet på side 2-4 i selve høringsforslaget.
English Summary
The STA board has received an hearing from UiA’s Department of Education regarding new
guidelines and routines for student practice and wants feedback from the Student Parliament.

