SAKSLISTE
STUDENTPARLAMENTET
Dato / Date: 13.09.18
Sted /Location: 4.Etasje, AR
Tid /Time: 16.00-20.00

Mat vil bli servert 17.00
Konstituering / Constitution
Godkjenninger / Approvals
Orienteringer / Orientations

20 min

Saksliste / Agenda:
52/18

Massasjestol

15 min

53/18

Bedre forelesninger og nyere verktøy til eksamenslesing

20 min

Pause med mat

30 min

54/18

Diskusjonssak: SHoT-rapport

15 min

55/18

Rapport fra Fadder

60 min

56/18

Fadder som egen organisasjon

20 min

35/18

Honorar til KK

15 min

57/18

Økt lønn til AU

15 min

58/18

Motstridende vedtekter

20 min

Eventuelt
Møteevaluering
Med vennlig hilsen
Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger

Cathrine J. Sønvisen
Leder

Una Ruzic
Nestleder for Utdanning

Joachim Børlie
Nestleder for Læringsmiljø
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Konstituering / Constitution
Valg av ordstyrer, referent og bisitter

Arbeidsutvalget foreslår:

Håkon Ohren som ordstyrer
Sander Brimsøe Thomassen som referent

Godkjenninger / Approvals
•

Godkjenning av innkalling

•

Godkjenning av saksliste og dagsorden

•

Godkjenning av protokoll for forrige møte

•

Saker under eventuelt

Forslag til vedtak / Proposed motion:
Innkalling, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de endringer som måtte
fremkomme i møtet.

Orienteringer /Briefings:
•

Arbeidsutvalget i StOr

•

Universitetsstyrerepresentantene

•

Nasjonal studentorganisasjon (NSO)

•

Representanter i nasjonale organ tilknyttet StOr

•

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS)

•

Velferdstinget i Stavanger (VT)

•

Fadder

Eventuelt
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Sak / Case:

52/18 Massasjestol

Saksbehandler / Executive officer:

Moderat Liste, Viktoria Opsahl / Moderat
Liste, Viktoria Opsahl

Vedlegg / Attachments:

Ingen / None

Bakgrunn / Background

På biblioteket på universitetet er vi heldige å ha en massasjestol som studentene kan benytte
seg av. Dette er et tilbud som er svært populært hos studentene. Mange opplever at den ene
massasjestolen som er tilgjengelig så og si alltid er opptatt. Mange studenter har også uttrykt
at det ofte dannes en kø ved denne, noe som kan være ubehagelig for den som benytter
massasjestolen. Vi i Moderat liste ønsker derfor å prioritere at det skal komme flere
massasjestoler som studentene kan benytte. Dette vil føre til mindre kø og at flere studenter
kan benytte seg av denne unike muligheten til nedstressing på biblioteket. Vi ønsker å gjøre
noe med det så fort om mulig, fordi eksamensperioden er ikke langt unna. Under
eksamensperioden er det særlig pågang. Vi i moderat vil derfor fremme at flere massasjestoler
blir prioritert snarest. Dette vil være med på å nå målet om en mer stressfri eksamensperiode.

At the university library, we are lucky to have a massage chair that the students can use. This
offer is very popular with the students. Many people find that the one available massage
chairs is always busy. Many students have also stated that it often forms a queue for the use of
this massage chair, which can be uncomfortable for the person using it. Our Moderate List
therefore wishes to prioritize that more massage chairs are available for the students to use.
This will lead to less queueing and that more students can avail of this unique possibility for
stress relief in the library. We want to do something about it as quickly as possible, because
the exam period is approaching. During the exam period, it is particularly important. We in
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Moderate List therefore, want to prioritize more massage chairs as soon as possible. This will
help achieve the goal of a more stress free exam period.

Forslag til vedtak fra Moderat liste / Proposed motion Moderate list
•

Arbeidsutvalget skal arbeide for å få flere massasjestoler på biblioteket

•

Arbeidsutvalget skal arbeide for å få flere massasjestoler på campus

•

Arbeidsutvalget skal arbeide for å få flere massasjestoler på campus ved å gå i
dialog med biblioteket, driftsavdelingen og SiS.

•

The Executive Committee shall work towards acquiring more massage chairs at
the library

•

The Executive Committee shall work towards acquiring more massage chairs on
campus

•

The Executive Committee shall work towards acquiring more massage chairs on
campus by having a dialog with the library, driftstavdelingen and SiS
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Sak / Case:

53/18 Bedre forelesninger og nyere
verktøy til eksamenslesning

Saksbehandler / Executive officer:

Moderat Liste, Viktoria Opsahl / Moderat
Liste, Viktoria Opsahl

Vedlegg / Attachments:

Ingen / None

Bakgrunn / Background

Mange av forelesningene ved UiS er tunge og inneholder mye stoff. Det å få med alle de
viktigste momentene i undervisningen, kan være vanskelig. Når man leser til eksamen er
forelesningsnotatene det største verktøyet man har. Tenk om man kunne se forelesningene
igjen og igjen. Da hadde man aldri mistet de viktigste øyeblikkene fra undervisningen.
Vi ser også at de beste universitetene i verden som Oxford Cambridge og Harvard, velger å
«streame» forelesninger slik at studentene får flere verktøy og at flere klarer studieløpet.
«Streaming» og opptak av forelesninger vil bidra til at eksamenslesingen blir lettere og at alle
kan delta på universitetet uavhengig av om man er syk eller jobber vedsiden av studiene.
Målet skal være at alle forelesninger blir tatt opp og publisert. Per i dag har ikke alle
forelesningssaler opptaksutstyr. For at vi skal klare å få opptak av alle forelesninger må en gå
til innkjøp av opptaksutstyr til alle forelesningssaler.

Many of the lectures at UiS are heavy and contain a lot of substance. Obtaining all the most
important elements of education can be difficult. When reading and preparing for an exam,
lecture notes are the biggest tool you have. Imagine if you could see the lectures repeatedly.
Then you would never miss the most important moments of teaching. We also see that the
best universities in the world, such as Oxford Cambridge and Harvard, choose to "stream"
lectures so that students get more tools and more people complete the study program.
Streaming and recording of lectures will help make the exam reading easier and that everyone
can attend university regardless. Whether you are sick or working alongside studying. The
aim is for all lectures to be recorded and published. As of today, not all lecture rooms have
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recording equipment. In order for us to be able to record all the lectures, one must go to the
purchase of recording equipment for all lecture halls.

Forslag til vedtak fra Moderat liste/ Proposed motion from Moderate list
•

Arbeidsutvalget skal arbeide for opptaksutstyr i alle forelesningssaler.

•

Arbeidsutvalget skal arbeide for opptak av alle forelesninger.

•

Arbeidsutvalget skal arbeide for at alle forelesere som har mulighet til «streaming» må
«streame».

•

The Executive Committee shall work towards acquiring recording gear in all lecture
halls.

•

The Executive Committee shall work towards acquiring recordings of all lectures.

•

The Executive Committee shall work towards getting all lecturers that have the
opportunity to stream lectures, to stream.

Kommentar fra Nestleder for Utdanning:

Digitalisering av UH-sektoren har i lengre tid vært i vinden. I lys av dette har det også vært
diskusjoner rundt innføring av videopptak av forelesninger. Mange studenter har et ønske om
streaming av forelesninger på bakgrunn av blant annet de punkter som ble presentert i saken
til Moderat liste. Fordelene er mange og kan potensielt gjøre læring enklere for studenter,
likevel er dette nærmest umulig å få til i praksis etter at den nye personopplysningsloven
(GDPR) trådte i kraft 20. juli i år. Det overordnede målet med reglene er å gi vanlige folk
bedre kontroll over personopplysninger. Regelverket krever blant annet samtykke når bilder,
videoer og lyd skal deles på internett. Ved overtredelse av regelverket kan en risikere store
bøter. Khrono har de siste ukene publisert flere saker som angår denne tematikken og belyst
problemstillingen rundt streaming av forelesninger og GDPR regelverket. Her kommer det
frem at de fleste institusjonene som benytter seg av videostreaming mest sannsynlig må endre
praksis på grunn av komplikasjonene regelverket fører med seg. Vi foreslår derfor heller å se
på andre muligheter for å forenkle læringsutbytte til studenter som kan de samme ønskede
effektene som Moderat liste peker på ved streaming av forelesninger. Eksempelvis kan det
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jobbes opp mot at forelesere lager videopresentasjoner hvor kun de vises og snakker ut fra
pensum eller legger til lyd i PowerPointene sine.

Comment from Vice President of Education:

Digitization of the higher education sector has been in the wind for some time now. In light of
this, there have also been discussions about the introduction of video recording of lectures.
Many students wish that lectures be streamed based on some of the elements that Moderat
liste present in their case. The benefits are many and can potentially make learning easier for
students, but this is virtually impossible to implement after the new General Data Protection
Regulation (GDPR) came into force on July 20 this year. The overall goal of the rules is to
give ordinary people better control over personal information. The rules require consent when
pictures, videos and audio is shared on the internet. In case of violation of the regulations, one
may risk large fines. Khrono has recently published several articles regarding this theme and
highlighted the issue with streaming lectures and GDPR rules. Here it appears that most
institutions that use video streaming are likely to change practices due to the complications
that the regulatory framework brings with them. We therefore suggest looking at other
possibilities to simplify learning outcomes for students, which can have the same desired
effects as the Moderate list points to when streaming lectures. For example, we can work
towards that lecturers make video presentations where only they appear and speak out of the
curriculum or add audio to their PowerPoint.

Forslag til vedtak fra AU/ Proposed motion from EC
•

Arbeidsutvalget skal arbeide for flere og enklere verktøy for studenter som skal
maksimere læringsutbytte utenom forelesning.

•

Arbeidsutvalget skal arbeide for at forelesere lager videopresentasjoner av pensum.

•

The Executive Committee shall work towards more and easier tools for students to
maximize learning beside the lectures.

•

The Executive Committee shall work towards getting lecturers to make video
presentations of the curriculum.
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Sak / Case:

54/18 Diskusjonssak: SHoT-rapport

Saksbehandler / Executive officer:

Leder / President

Vedlegg / Attachments:

54-18 SHoT rapport

Bakgrunn / Background

AU ber alle medlemmer om å sette seg godt inn i sakens vedlegg før møtet.

StOr skal etter handlingsplanen jf. linje 63, arbeide med resultatene fra SHoT. Etter å ha
gjennomgått SHoT resultatene fra UiS, er det vanskelig å si konkret hvordan man skal jobbe
videre. Stort sett ligger UiS under landsgjennomsnittet på hver av kategoriene og dette burde
jobbes med for å forbedre UiS, Stavanger som en studentby og ikke minst, i favør for
studentene.

StOr sitt forslag er derfor at studentparlamentet diskuterer fram forslag til hvordan StOr kan
jobbe videre med SHoT resultatene.

AU asks all members to read the case's attachment well before the meeting.

Following the action plan cf. line 63, StOr will work with the results of SHoT. After
reviewing the SHoT results from UiS, it is hard to say specifically how to work from the
results. Mostly, UiS is below the national average of each of the categories, and this
information should be used to improve UiS, Stavanger as a student city and, in particular, in
favor of the students.

Therefore, StOr’s proposal is that the Student Parliament discusses proposals for how StOr
can base their work on the SHoT results.
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Sak / Case:

55/18 Rapport fra Fadder / Report from
Fadder

Saksbehandler / Executive officer:

Faddersjef / Leader of Fadder

Vedlegg / Attachments:

55-18-1 Rapport fra Fadder
55-18-2 Resultatrapport

Bakgrunn / Background

I henhold til vedtektene pkt. 9.5(2) skal Faddersjef avgi en skriftlig rapport som er gjort i
inneværende periode og presenteres enten første eller andre parlamentsmøte. Per nå er det
ubetalte regninger for Fadder. På grunn av uklarhet i hva som skyldes underskudd for Fadder,
vil UiS se nærmere på dette og kartlegge hvorfor. For at organisasjonen ikke skal gå inkasso
eller få betalingsanmerkninger, anbefaler arbeidsutvalget å benytte buffer kontoen: Særvilkår
for å dekke disse kostnadene. Dette er kun en midlertidig løsning før vi vet hvor mye UiS skal
dekke og hvor mye StOr skal dekke. Deretter skal man se på hvordan man skal dekke
underskuddet og hvor mye UiS skal stille med.

According to StOr statute point 9.5(2), the Fadder Leader shall provide a written report in the
current period and shall be presented either on the first or second parliamentary meeting. At
this time there are unpaid bills for Fadder. Because of an unclear picture of why there is
deficit for Fadder, UiS wants to look more closely towards the deficit and map out why. In
order for the organization not to pay debt collection or receive payment remarks, the
Executive Committee (AU) recommends using the buffer account: Særvilkår, to cover these
costs. This is only a temporary solution before we know how much UiS will cover and how
much StOr will cover.

Forslag til vedtak / Proposed motion
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•

Studentparlamentet tar rapport fra Fadder til orientering og godkjenner bruk av
konto: Særvilkår, for ubetalte regninger for Fadder som en midlertidig løsning.

•

Student Parliament takes the report into orientation and approves the use of the
account: Særvilkår, for unpaid bills for Fadder as a temporary solution.
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Sak / Case:

56/18 Fadder som egen organisasjon /
Fadder as an it’s own organization

Saksbehandler / Executive officer:

Leder/ President

Vedlegg / Attachments:

56-18 Fadder som egen organisasjon

Bakgrunn / Background

AU ber alle om å sette seg nøye inn i sakens vedlegg i forkant og komme med forslag til
arbeidsgruppen.

StOr sitt forslag er at det opprettes en arbeidsgruppe av studentparlamentet som ser på
hvordan Fadder skal bygges opp for å være en egen organisasjon. I arbeidsgruppen foreslås
det fire personer i arbeidsgruppen og at leder av StOr sitter som leder i arbeidsgruppen. Det
ses hensiktsmessig å ha muligheten for å ha med eksterne i arbeidsgruppen. Dette arbeidet
burde ferdigstilles ved første eller andre studentparlamentsmøte ved vårsemesteret slik at ved
nytt valg av Faddersjef, vil det nye styret operere som egen organisasjon til nytt semester.
Dette dokument kan være en pekepinn på hvordan man burde gå fram.

AU asks everyone to read the case's attachment thoroughly in advance and suggest members
of the working group.

StOr’s proposal is to establish a working group by the Student Parliament which looks at how
Fadder will be built up to be a separate organization. We propose that the working group
consists of four members and be led by the President of StOr. It is considered appropriate to
have the opportunity to appoint external members to the working group. This work should be
completed at the first or second student parliamentary meeting at the spring semester so that,
by the new election of the leader of Fadder, the new board will operate as own organization at
the start of a new semester. This document may be a pointer on how to proceed.
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Forslag til vedtak / Proposed motion
•

Studentparlamentet nedsetter en arbeidsgruppe for Fadder som en egen organisasjon
på fire (4) personer med leder av StOr, med mulighet for eksterne medlemmer dersom
det er hensiktsmessig.

•

Arbeidsgruppen skal ferdigstille arbeidet ved første studentparlamentsmøte på
vårsemesteret.

•

The Student Parliament appoints a working group for Fadder as an own organization
with four (4) persons led by the President of StOr, with an opportunity for external
members if necessary.

•

The working group shall complete their work by the first Student Parliamentary
meeting in the spring semester.
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Sak / Case:

35/18 Honorar til KK

Saksbehandler / Executive officer:

Leder / President

Vedlegg / Attachments:

Ingen / None

Bakgrunn / Background

På forrige studentparlamentsmøte 13.09.18 ble dette forslaget vedtatt: arbeidsutvalget
utarbeider et forslag sammen med regnskapsfører til høynet honorar til Kontroll og
Kvalitetskomiteen som legges fram til studentparlamentet på neste møte. På bakgrunn av dette
har leder av StOr tatt kontakt med regnskapsfører og kommet fram til at en økning på 2000kr
er tilstrekkelig. KK har i dag 10.000kr totalt i honorar og forslaget fra leder og regnskapsfører
vil være 12.000kr totalt. Det nye honoraret per person vil derfor bli 6000kr dersom dette blir
vedtatt.

At the previous Student Parliamentary meeting on 13.09.18, this proposal was adopted: the
work committee prepares a proposal together with the accountant for increased fees to the
Control and Quality Committee presented to the student parliament at the next meeting. Based
on this, the President of StOr has contacted the accountant and concluded that an increase of
2000kr is sufficient. KK currently has 10,000,000kr in total and the proposal from the
President and accountant will be 12,000kr in total. The new fee per person will therefore be
SEK 6000 if this is approved.

Forslag til vedtak / Proposed motion
•

Øke honoraret til KK med 2000kr slik at totalen blir 12.000kr.

•

Increase honorary fee with 2000kr, so that the total amount will be 12.000kr.
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Sak / Case:

57/18 Økt lønn til AU

Saksbehandler / Executive officer:

SST, Magne Bartlett / SST, Magne
Bartlett

Vedlegg / Attachments:

Ingen / None

Bakgrunn / Background

Det er er på høy tid å øke lønnen. Til arbeidsutvalget. Denne har stått stille siden den sist ble
regulert i skoleåret 2012/2013. Lønnen til leder er for øyblikket på 286.000 i året, kjører man
den inn i KPI-kalkulatoren til SSB fra 2012-2017 så får man en differanse på 30.000.

Et annet problem med den nåværende ordningen er at den ikke følger statens lønnsregulativ
og dermed heller ikke pris og lønnsveksten i samfunnet. Hverken organisasjonen eller
medlemmene av arbeidsutvalget er tjent med at lønnspolitikken fortsetter.

Med det sagt burde lønnen til AU økes uten at det går utover det øvrige budsjettet til StOr.
SST ønsker derfor at AU presenterer en strategi for hvordan de vil gå fram for å få økt lønn
uten at det går utover det øvrige økonomiske rammeverket til StOr.

It is high time to increase the salary of the Executive Committee. There has been no change
since it the last time it was regulated in the school year 2012/2013. The salary of leader is
currently 286,000 a year, if you drive it into the CPI calculator provided by SSB from 20122017; you get a difference of 30,000.

Another problem with the current scheme is that it does not comply with the state's wage
regulation, nor the price and wage growth in society. Neither the organization nor the
members of the Executive Committee will profit from continuing this wage policy.
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With that said, the salary of Executive Committee should increase without exceeding the
remaining budget for StOr. SST therefore wishes that the Executive Committee presents a
strategy for how they will proceed to increase salary without exceeding the other financial
framework of StOr.

Kommentar fra leder:

Dette kom opp som en eventuelt sak på forrige parlamentsmøte 13.09.18 og kunne dermed
ikke vedtas. Det ble en konsensus om at AU skulle se på hvordan man eventuelt kunne gå
fram og det har blitt gjort. Strategien som er best tenkelig er å finne fram til en løsning med
Universitetet, hvor StOr presenterer grunnen til at AU sin lønn burde økes. I en foreløpig
utarbeidelse har jeg lagt vekt på reallønnsvekst, KPI kalkulator, UH-loven, StOr
styringsdokumenter og tilsynsrapport ved de ulike studentdemokratiene fra NSO. Med dette
er det mest hensiktsmessig at AU får fullmakt av parlamentet til å gå i forhandlinger med UiS
om å få økt tilskudd til lønn utenom ordinært tilskudd hvor midlene øremerkes i tildelingen.
Det vil si at AU kommer til å jobbe for at ingen av de andre postene i budsjettet blir berørt og
det er kun lønnen som AU skal jobbe for at blir høynet.

Comment from the President:

This emerged as a possible case at the previous parliamentary meeting on 13.09.18 and could
not be decided as an issue. There was a consensus that The Executive Committee (AU) should
look into how to proceed for raising the payment of AU, and that has been done. The best
possible strategy is to find a solution with the University, where StOr presents the reason why
AU's salary should be increased. In a preliminary draft I have emphasized real wage growth,
CPI calculator, UH Act, StOr statute documents and an audit report that looks into various
student democracies in Norway from NSO. With this, it is most appropriate that the AU be
given the authority to negotiate with UiS to increase wage subsidies beside ordinary grants
where the funds are earmarked in the grant. That is, the best is if AU gets the authority to
work towards higher grants where none of the other items in the budget will be affected and it
is only the salary that AU will work towards to be raised.
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Forslag til vedtak / Proposed motion
•

Arbeidsutvalget får fullmakt til å gå i forhandlinger med UiS om økt lønn til AU,
med en forutsetning om at ingen av de ordinære budsjettpostene berøres.

•

The Executive Committee (AU) gets authority from the Student Parliament to
negotiate with UiS on increased wages to AU, where none of the posts in the
regular budget are affected.
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Sak / Case:

58/18 Motstridende vedtekter

Saksbehandler / Executive officer:

Nestleder for Læringsmiljø / Vice
President of Education

Vedlegg / Attachments:

Retningslinjer og Visjoner for Fadder
2016-2022

Bakgrunn / Background
På parlamentsmøte 11. mai ble det gjort endringer i vedtektene som tilsa at fadder, og ny
faddersjef skal legge frem sitt budsjett på første møtet i høstsemesteret. Dette ble gjort på linje
299 i vedtektene, og ble motstridende med linje nummer 199 i vedtektene.
Argumentasjonen for å behandle fadder sitt ‘’nye’’ budsjett på første parlamentsmøte på
høstsemesteret er for å gi faddersjefen mulighet til å få fortgang i søknadsprosessene.
Tidligere faddersjefer har gjort dette uten å ha et budsjett godkjent av parlamentet, og noe av
hensikten bak det opprinnelige forslaget 11.mai er at det budsjettet ‘’ny’’ faddersjef bruker
høsten før hen skal arrangere festival er behandlet av det overordnede organet, altså
studentparlamentet. Samtidig ser saksbehandler hvordan dette kan være problematisk fordi
perioden til den forrige faddersjefen ikke er avsluttet, og studentparlamentet ikke vet hvordan
den fadderuken har gjort det resultatmessig. Basert på disse opplysningene mener
saksbehandler at debatten bør opp på nytt, og legger derfor med to motstridende forslag til
vedtak. I tillegg presiserte Kontroll og Kvalitetskomiteen at de ville ha vervsperioden til
faddersjefen, og nestlederne inn i vedtektene, da dette ikke er presisert her. Det vil derfor
komme to alternative forslag også til dette som ses kan ses i sammenheng med når budsjettet
til fadder første gang skal legges frem. Arbeidsutvalget og Kontroll og Kvalitetskomiteen ber
om at Studentparlamentet ser denne saken opp mot ‘’Rettningslinjer og visjoner for fadder
2016-2022’’ (Se vedlegg)

At the Student Parliament meeting on 11 May, amendments were made to the statues which
suggested that Fadder, and new Fadder President will submit his budget at the first meeting of
the autumn semester. This was done in line 299 of the statues and was contradicting to line
199 in the statues. The argument for treating Fadders '' new '' budget at the first parliamentary
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meeting in the autumn semester is to allow the commander to speed up the application process
to get funding. Former Fadder President have done this without having a budget approved by
the Student Parliament, and some of the purpose of the original proposal on mat11 is that the
budget '' new '' Fadder President uses the fall before arranging the festival is dealt with by the
governing body, ie student parliament. At the same time, the prosecutor sees how this may be
problematic because the period for the previous Fadder President has not been terminated and
the Student Parliament does not know the results of the Fadder Festival. Based on this
information, the prosecutor believes that the debate should be resumed, and therefore
proposes two conflicting proposals for resolutions. In addition, the Controll and Quality
Committee stated that they would have the term of office of the Fadder President, and the
deputies in the statues as this is not specified here. There will therefore be two alternative
suggestions for this as can be seen in connection with when the budget for Fadder will be
presented for the first time. The executive committee and the Control and Quality committee
request that the Student Parliament see this case against ‘’Rettningslinjer og visjoner for
fadder 2016-2022’’ (See attachments’’

Forslag til vedtak / Proposed motion
1. Studentparlamentet åpner for behandling av linje 199 og 299 i vedtektene.
2. a) Studentparlamentet endrer linje 299 i vedtektene, slik at setningen lyder
‘’Studentparlamentet godkjenner Fadders budsjett på det siste studentparlamentsmøte i
høstsemesteret og revidert budsjett i løpet av våren.’’

Eller

b) Studentparlamentet endrer linje 199, slik at setningen lyder ‘’Fadder sitt budsjett på
det første møtet i høstsemesteret’’
3. Hvis studentparlamentet fatter vedtak b) ønsker man å legge til punkt 5) på linje 49 i
vedtektene. Dette skal lyde ‘’Faddersjefens, og de to nestledernes valgperiode er 1.
september til 1. oktober påfølgende år.
1. The Student Parliament opens the treatment of lines 199 and 299 in the statues.
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2. a) The Student Parliament changes line 299 in the articles of association so that the
sentence sounds. '' Studentparlamentet godkjenner Fadders budsjett på det siste
studentparlamentsmøte i høstsemesteret og revidert budsjett i løpet av våren.’’

Or

b) The Student Parliament changes line 199, so the sentence sounds '' Studentparlamentet
godkjenner Fadders budsjett på det siste studentparlamentsmøte i høstsemesteret og revidert
budsjett i løpet av våren.’’

3. If the Student Parliament adopts decision b) we wish to add item 5) on line 49 of the
statues. This should be called ‘’Faddersjefen, og de to nestledernes valgperiode er 1.
september til 1. oktober påfølgende år.’’
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Eventuelt / Other

Møteevaluering / Meeting Evaluation
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