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SP-sak   Protokoll 

Møtedato  23.03.22 

Saksbehandler  Irene Bredal  

Arkivreferanse  010   
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Ylva K. Gundersen  

Rebekka Langseth  

Tone Pedersen  

William T. Svendsen  

Ingrid Marie Skaug Lindqvist  

Kristine Lehrmann Solvang  

Eline Marie Nilsen  

Victoria Nørve  

Lisa K. Fredsvik 

Maiken K. Andersen  

Trude W. Jernæs  

Lars Magnus Halvorsen  

Amanda Løvstad  

Inger Elise Tysvær  

Claire Chan  

Benjamin Røyland 

Lone Eide Knutsen  

 

Kristian Fredrik Meyer Ødegård  

Kristoffer Robert Spenik  

Andrea Oshaug Fostervold  

Marie Nørvåg  

Katrine Bryggeså Øydna  

 

Eline Ø. Roaldsøy, leder av STAs Kontrollkomité 

Michelle Brynildsen, leder av Velferdstinget i Agder (VT)  

Sofie S. Klit, styreleder for Studentsamskipnaden i Agder (SiA)  

 

Olea M. Norset 

Irene Bredal  

 

Irene Bredal 

 

Margrethe B. Riddervold  

Marte T. Haugen  

Heidi Lovise Rognhaugen  

Fanni Sara Istenes  

Silje W. Hebnes  

Tone Karoline Solberg  

Anette Wold Johansen  

Kristine Grude  

Kristin Solberg Berglund  
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SAKSLISTE 
   

                                                  

SP-sak 00a/22 Valg av ordstyrere  

   

Forslag til vedtak på ordstyrere: 

 

            Olea M. Norset og Irene Bredal   

   

            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  

Leder av KK, Eline, kommenterte at det var synd at ikke det var lagt 

med vedlegg i saken om endringer av stillingsbeskrivelsene.  

 

Godkjent med en kommentar  

 

                                   Sakslisten 

                                   Det ble meldt inn to saker til eventuelt, begge fra STA-styret. Disse  

                                   gjaldt stand under studentvalget og Skravlekopp.  

 

                                   Godkjent med to kommentarer  

                      

Dagsorden  

Godkjent  

 

 

SP-sak 00d/22 Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 23.02.22 

                                    

                                    Godkjent 

 

 

SP-sak 15/22   Siden sist  

    

                                   Kristian Fredrik la først frem siden sist fra STA-styret.  

                                   Olea la frem siden sist fra Universitetstyret.   
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Vedtakssaker 
 

SP-sak 16/22            STAs Vedtekter     

                                   

    
Sak Vedtektene  
Forslag nr 1 Kapittel 1 

Forslagsstiller STA-styret  Paragrafnummer 1 

Valgkrets STA-styret Linjenummer  

 

Forslagstype Tillegg 

Opprinnelig tekst 

Organisasjonens navn er Studentorganisasjonen i Agder, forkortet STA. 

Ny tekst 

Organisasjonens navn er Studentorganisasjonen i Agder, forkortet STA. Det engelske navnet er The 
Student Organization of Agder. 

Endring 

Har lagt til det engelske navnet 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Ved å vedtektsfeste det engelske navnet som har blitt brukt, sikrer man at det brukes likt og på 
samme måte i framtiden.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Enstemmig vedtatt  

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 2 Kapittel 3 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 5.3 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 55 

 

Forslagstype Tillegg 

Opprinnelig tekst 

Dokumentene under er listet opp i prioritert rekkefølge: 
- Prinsipprogram 

- Politisk(e) dokument  

- Handlingsplan 

Ny tekst 

 
Dokumentene under er listet opp i prioritert rekkefølge: 
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- Prinsipprogram 

- Politisk(e) dokument  

- Handlingsplan 

- Resolusjoner  

Endring 

Har lagt til resolusjoner 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Per i dag er det usikkerhet hvor i hierarkiet resolusjoner passer inn, så det er foreslått å inkludere 
disse for å tydeliggjøre rollen resolusjoner har i STA sin politikk.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Enstemmig vedtatt  

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 3 Kapittel 3 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer (ny) 14 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 113 

 

Forslagstype Ny paragraf  

Opprinnelig tekst 

 
 

Ny tekst 

 
§14 Resolusjoner 
Resolusjoner er politiske uttalelser som er særlig tidsrelevante og som bygger på, og eventuelt 
utvider, STAs eksisterende politikk. Resolusjoner skal utarbeides til å brukes som et verktøy i politisk 
formidling. Resolusjoner fremmes i hensiktsmessige situasjoner, og er gyldige fra møteslutt hvor de 
ble vedtatt, og varer i 3 år.  
Resolusjoner vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall. STA-styret innstiller på resolusjoner. 
  

Endring 

Har lagt til en beskrivelse av resolusjoner, på lik linje med de andre politiske dokumenter.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Dette er for å tydeliggjøre rollen til resolusjoner i STA. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt Vedtak Enstemmig vedtatt  

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 4 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 22 

Valgkrets STA-styret Linjenummer  

 

Forslagstype Tillegg 



  

 

5 

Opprinnelig tekst 

Representantene i Studentparlamentet har møteplikt. 

Ny tekst 

Representantene i Studentparlamentet har fysisk møteplikt. 

Endring 

Lagt til ordet fysisk foran møteplikt 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Slik setningen står i dag kan medlemmer av Studentparlamentet få gyldig grunn til å ikke delta ved å 
begrunne det med at de ikke har mulighet til å delta fysisk. Det har blitt en utfordring og fører til at 
man har medlemmer som aldri deltar, og heller ikke får noen konsekvenser. Det er dermed ønskelig 
å sette inn ordet fysisk slik at man som medlem av Studentparlamentet er nødt til å kunne møte 
fysisk. Det er normal kutyme at møtene holdes fysisk, og digitale møter under pandemien har vært 
en unntakstilstand. Ved å legge til dette ordet vil det bedre muligheten for at varaer kan komme, og 
dermed sikre flere representanter i møtene.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt Vedtak Enstemmig vedtatt  

 

 

 

 

SP-sak 17/22            Revidering av Økonomireglementet      
 

                                         Forslag til vedtak  

                                   

                                  Studentparlamentet vedtar Økonomireglement for 

                                  Studentorganisasjonen i Agder (STA), med de endringer som måtte                        

                                  forekomme på møtet. 

 

                                 Enstemmig vedtatt   
 

 

SP-sak 18/22            Valgreglement til STA  

 

Forslag nr. 1 SP-Sak 18/22 Kapittel 

Vedlegg 7  

Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  Lars Magnus 

Halvorsen      

  

Forslag 

«STA er som eier av Velferdstinget i Agder representert i Velferdstingets møter»  

 

Endres til: «STA er som deleier av…»   

Vedtak Vedtatt mot 1 avholdende stemme    
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Forslag nr. 2 SP-Sak 18/22 Kapittel 

Vedlegg 6  

Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  Lars Magnus 

Halvorsen      

  

Forslag 

På alle utvalg skal det stå: 

«Utvalget skal inkluderes i oppfølging og revisjon for dokument»   

Vedtak Forslaget ble satt opp mot forslag 3, det var 

16 som stemte for dette forslaget, samt 1 

avholdende.  

Deretter ble det stemt over om dette forslaget 

skulle inn i valgreglementet. Det var 16 som 

stemte for, 1 var avholdende.  

 

Forslag nr. 3 SP-Sak 18/22 Kapittel 

Vedlegg 6  

Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  Kristine L. Solvang        

Forslag 

Tilbake til skal i vedlegget der står om utvalg og revidering.  

  

Vedtak Forslaget ble satt opp mot forslag 2, det var 

ingen som stemte for dette forslaget. 

Forslaget falt dermed.     

 

Forslag nr. 4 SP-Sak 18/22 Kapittel 

Vedlegg 5  

Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  STA-styret         

Forslag 

«Kontrollkomiteen skal bistå med rådgivning rundt politiske, -styrings, - og organisatoriske 

dokumenteter, i tilfeller hvor studenter oppsøker det.  

Vedtak Forslaget ble satt opp mot forslag 5, og fikk 9 

stemmer. Deretter ble det stemt over om dette 

forslaget skulle inn i valgreglementet. Det 

var 15 som stemte for, 2 var avholdende.  
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Forslag nr. 5 SP-Sak 18/22 Kapittel 

Vedlegg 5  

Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  SiA-styreleder Sofie 

S. Klit        

  

Forslag 

Vedlegget reguleres av Studentparlamentet. 

Kontrollkomiteen består av tre (3) medlemmer der leder velges særskilt. 

Kontrollkomiteen har observatørplikt ved Studentparlamentsmøtene for å overse politikk 

som blir vedtatt. 

Kontrollkomiteen skal se til at vedtekter, styringsdokumenter og vedtak fattet i 

Studentparlamentet følges opp. 

Kontrollkomiteen er et rådgivende organ til STA-styret og skal bistå med rådgivning rundt 

politiske-, styrings- og organisatoriske dokumenter. 

Kontrollkomiteen skal se til at politikk fattet av Studentparlamentet ikke strider med 

overordnende politiske-, styrings- og organisatoriske dokumenter. Komiteen skal også se til 

at politikken som følges opp stemmer med vedtatt politikk. 

Kontrollkomiteen skal se til at de økonomiske prioriteringene til Studentparlamentet følges 

opp av styret, samt at STA-styret driver en ansvarlig økonomi som er vedtatt av 

Studentparlamentet. Ved behandling av årsregnskapet skal Kontrollkomiteen uttale seg. 

Kontrollkomiteen skal i samarbeid med Valgkomiteen overvære og gjennomføre valg gjort 

av Studentparlamentet. Kontrollkomiteen skal også bistå STA-styret og Valgkomiteen i 

spørsmål knyttet til valg av nytt Studentparlament. Kontrollkomiteen skal fungere som 

tellekorps ved behov. 

Ved brudd på gjeldende bestemmelser i organisasjonen har Kontrollkomiteen 

opplysningsplikt til leder av STA og Studentparlamentet. STA nestleder skal informeres 

dersom brudd gjøres av STA leder. 

I saker om mistillit har Kontrollkomiteen anledning til å komme med en uttalelse til 

Studentparlamentet. Kontrollkomiteen skal bistå i saker om mistillit når det henstilles om 

det, men kan ikke ta parti i disse. 

Kontrollkomiteen skal på siste møte i sin funksjonstid avlevere en skriftlig rapport til 

Studentparlamentet om sitt arbeid. Denne skal også leveres STA-styret før behandling i 

Studentparlamentet. 
 
Vedtak Forslaget ble satt opp mot forslag 4, det fikk 

2 stemmer. Forslaget falt dermed.  
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                                         Forslag til vedtak 

                                  Studentparlamentet vedtar STAs valgreglement, med de endringer som 

                                  forekomme på møtet.  

 

                                  Vedtatt mot en avholdende stemme  

                           
SP-sak 19/22            Revidering av Stillingsbeskrivelsene i STA-styret    
 

                                         Forslag til vedtak  

                                   

                                 Studentparlamentet vedtar endringene til stillingsbeskrivelsene, med de  

                                 endringer som måtte forekomme på møtet.  

                                     

                                 Enstemmig vedtatt   

 

Diskusjonssaker 
 

SP-sak 20/22             Undersøkelse om læringsmiljøet på Universitetet i Agder   

                                    Studentparlamentet fikk mulighet til å diskutere saken, og komme 

                                    med forslag og innspill.   

 

                                     

SP-sak 21/22             Gratis sanitærprodukter (bind og tamponger) på universitetet    

                                    Studentparlamentet fikk mulighet til å diskutere saken, og komme 

                                    med forslag og innspill.  

                                    Det ble tatt en prøvevotering i saken, den viste at et enstemmig  

                                    Studentparlament ønsker at STA skal jobbe med innføring av gratis 

                                    sanitærprodukter på UiA.   
                                     

 

Infosaker 
 

SP-sak 22/22             Eventuelt  

 

Kristian Fredrik hadde en sak om stand under studentvalget, og 

informerte Studentparlamentet om dette.  

 

Andrea hadde en sak om Skravlekopp, og informerte 

Studentparlamentet om dette.  

 

 

Møtet ble avsluttet klokken 21.25. 


