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Konstituering / Constitution 

 

Godkjenninger / Approvals 

 

Orienteringer / Orientations                            20 min 

 

Saksliste / Agenda: 

 

  Strategisk tema: Bli kjent med påtroppende rektor, Klaus Mohn 20 min 

 Mat/servering 30 min 

21/19 Revidert budsjett Fadder 2019 20 min 

22/19 Fadder: Innkjøp av t-skjorter 15 min 

23/19 Årsregnskap med revisors beretning 2018 15 min 

24/19 Budsjett 2019/2020 20 min 

25/19 Fadder som egen organisasjon 60 min 

26/19 Halvårsrapport fra arbeidsutvalget 15 min 

27/19 Halvårsrapport fra Kontroll og Kvalitetskomiteen 15 min 

28/19 Handlingsplan 2019/2020 15 min 

29/19 Prinsipprogram 2019-2021 20 min 

30/19 Resolusjon: åpne emner 10 min 

31/19 Miljøreglement i StOr 15 min 

32/19 Diskusjonssak: sak om Tappetårnets drift  

33/19 Sommerfullmakt til neste ordinære studentparlamentsmøte  

 

Eventuelt 

Møteevaluering 

 

___________________________________________________________________________

Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger 

 

   

Cathrine J. Sønvisen  Una Ruzic            Joachim Børlie 

Leder                                     Nestleder for Utdanning                Nestleder for Læringsmiljø                                

Dato / Date: 24.04.19 

Sted /Location: AR T-101/Styrerommet 4. etg på UiS 

Tid /Time: 16.00-20.30 
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Tilstede studentparlamentet / Present from the student parliament  

 
Jakob ryen, Amalie gran, Gunnar K. Halvorsen, Ellen Amalie Simensen (vara for Lukas  

Neuenschwander), Truls Lunde, Jasmin Alimari, Sharath Chandar Joghee, Daniel Stenseng, 

Anne Helene Thorvaldsen, Emilie Christensen, Julie Wangen, Mahnoor Raja, Lawrence Dean 

Mulbah, Torbjørn Gundersen, Philip Lundeberg Jamisesn, Kine Hagen, Magnus Brun, Tony 

Toan Vuoung Tran  

 

Cathrine Søvisen (leder), Una Ruzic (utdanning), Joachim Børlie (læringsmiljø) Erik Midtbø 

Kvamme (KK) Helena Mjelde (KK/ referent) Magne Bartlett (Ordstyrer) 

 

Tilstede på bakbenk:  

Anne Marie Lund (Velferdstinget i Stavanger) Marie Eidsvåg (Fadder), Christian Hjelle 

(Fadder), Jeanette Henriksen (Fadder), Christian Pettersen og Jonas Strisland  

 

 

Stemmeberettigede (18)  
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Konstituering / Constitution 
Valg av ordstyrer, referent og bisitter 

 

Forslag fra arbeidsutvalget: 

Ordstyrer: Magne Bartlett 

Referent: Helena Mjelde 

 

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. 

 

Forslag til endring av dagsorden: Flytte sak 23/19 og 24/19 til studentparlamentets 

valgsamling 15.mai. Flytte sak 25/19 og 26/19 etter sak 22/19.  

 

Enstemmig vedtatt/Unanimously decided 

 

 

 

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 / Eventual  
 

Ingen saker meldt til eventuelt / No matters reported 
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Sak / Case: 21/19 Revidert budsjett Fadder 2019 / 

Revised budget Fadder 2019 

 

Saksbehandler / Executive officer: Leder / President 

Vedlegg / Attachments: Utdelt på møtet / Handed out at the 

meeting  

 

 

Bakgrunn / Background 

 

Denne saken er foretrukket å være lukket på bakgrunn av en strategisk avgjørelse. For å 

motvirke all potensiell spekulasjon er det ingenting som er bekymringsverdig i denne saken. 

Det ligger til grunn at Fadders reviderte budsjett skal vedtas, og at revidert budsjett Fadder 

2019 gjøres offentlig og publiseres i september, etter endt fadderfestival 2019.  

 

På bakgrunn av at det er en strategisk avgjørelse, foreslår derfor arbeidsutvalget å 

lukke saken. 

 

This case is preferred to be closed on the basis of a strategic decision. To counter all potential 

speculation, there is nothing that is worrying about this case. It is assumed that Fadder's 

revised budget will be adopted, and revised budget Fadder 2019 will be made public and 

published in September, after the Fadderfestival 2019. 

 

Because it is a strategic decision, the executive committee proposes to close the case.  

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

Studentparlamentet vedtar saken lukket fram til september 2019. Revidert budsjett for Fadder 

2019 offentliggjøres i september 2019. 

 

The Student parliament approves that the case is closed until September 2019. Revised budget 

Fadder 2019 will be made public in September 2019. 

 

Enstemmig vedtatt / Unanimously decided.  
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Sak / Case: 22/19 Fadder: innkjøp av t-skjorter / 

Fadder: purchase of t-shirts 

Saksbehandler / Executive officer: Leder / President 

Vedlegg / Attachments: 22-19 Sak vedrørende kjøp av t-skjorter  

22-19 Case regarding purchase of t-shirts 

 

 

 

Bakgrunn / Background 

 

I sak 16/19 Deltakelse Fadderuken ble det vedtatt:  

 

 Studentparlamentet ønsker en skriftlig redegjørelse for konsekvensene som kan 

komme av feil prognoser under kjøp av t-skjorter ved bruk av fullmakten på 15% 

pluss/minus margin. 

 Den skriftlige redegjørelsen legges fram på siste studentparlamentsmøte på 

vårsemesteret. 

 

Fadder har nå utarbeidet en skriftlig redegjørelse for konsekvensene i vedlagt dokument. 

 

In case 16/19 Participation at the Fadder festival, the following was approved: 

 

 The Student Parliament wants a written statement of the consequences that may occur 

from incorrect prognosis when purchasing T-shirts using the authorization of 15% 

plus/minus margin. 

 Fadder presents the written statement to the student parliament at the last meeting in 

the spring semester. 

 

Fadder has now written a statement of the consequences in the attachment.  
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Kommentar fra leder / Comment from President 

 

På bakgrunn av argumentasjonen som kommer frem i vedlagt dokument og god redegjørelse 

for et potensielt økonomisk tap, ser ikke arbeidsutvalget noen problematikk tilknyttet denne 

økningen. Det er utelukkende positivt at studenter føler at de er en del av et fellesskap under 

Fadderuken og med tanke på mye usikkerhet rundt deltakelse, har arbeidsutvalget forståelse 

for at man ønsker å bestille inn ekstra t-skjorter.  

 

 

On the basis of the argumentation that appears in the attached document and a the reflection 

concerning potential financial loss, the executive committee does not see any issues related to 

this increase in purchasing more t-shirts. It is only positive that students feel that they are part 

of a community during the Fadderfestival and because there are a lot of uncertainty about 

participation, the executive committee understands that it would be beneficial to order more t-

shirts. 

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

 

Studentparlamentet vedtar økningen i t-skjorter fra 3700 til 4000 med begrunnelsen som 

kommer fram i vedlagt dokument til saken.  

 

The student parliament approves the increase in t-shirts from 3700 to 4000, based on the 

argumentation in the attachment to the case.  

 

Enstemmig vedtatt / Unanimoulsy decided  
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Sak / Case: 23/19 Årsregnskap med revisors 

beretning 2018 / Annual account with the 

auditor’s report 2018 

 

Saksbehandler / Executive officer: Leder / President 

Vedlegg / Attachments: 23-19 Årsregnskap med revisors 

beretning 2018 

Will not be a translated copy 

 

 

 

Bakgrunn / Background 

 

Regnskapsfører har ikke klart å ferdigstille regnskapet før påsken, noe som vil si at det også 

blir forsinket fra revisors side. Det vil si at vedlegget dessverre må ettersendes når det er klart. 

StOr har mottatt et foreløpig årsregnskap for 2018, hvor det er enkelte poster som har gått 

over budsjett og andre som ikke har det, noe som er vanlig i et årsregnskap. StOr ønsker ikke 

å sende ut foreløpig regnskap for 2018, da det gir et feilaktig bilde av årsregnskapet. Det har 

vært enkelte posteringer gjennom hele året som har blitt bokført feil, noe regnskapsfører skal 

rette opp og som gjør at det foreligger en forsinkelse.  

 

Arbeidsutvalget vurderer regnskapet som stabilt, med god likviditet. Likviditet sier noe om 

hvor god betalingsevne organisasjonen har og er en god indikator på om organisasjonen er i 

stand til å betale eksisterende forpliktelser samt. potensielle fremtidige forpliktelser. 

Regnskapet gir en indikasjon på hvilke poster som må justeres, poster som må opprettes eller 

slås sammen.  

 

Årsregnskapet med revisors beretning ettersendes så fort det kommer i hende. 

 

The accountant has not managed to complete the annual account before Easter, which means 

that the auditor’s report is delayed. Therefore, the attachment will, unfortunately be delayed 

and forwarded when received. StOr has received a temporary annual report for 2018. Some 

budget posts has exceeded the budget and others has not, which is common in an annual 

report. StOr does not want to send out the temporary annual account for 2018, because it can 
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give an incorrect picture of the annual account 2018. There has been some incorrect entries 

throughout the year, which the accountant has to fix before sending the parliament. This is 

one of the reasons for the delay.  

 

The executive committee assesses the accounts as stabile, with good liquidity. Liquidity says 

something about how good the ability of the organization is and is a good indicator of whether 

the organization is able to pay existing obligations as well as potential future obligations. The 

annual account provide an indication of which budget posts to adjust and posts that are 

beneficial to merge or to create new ones.  

 

The annual account with the auditor’s report will be sent as soon as we receive this from the 

accountant.  

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

Studentparlamentet godkjenner årsregnskapet 2018 og revisors beretning. 

The student parliament approves the annual account 2018 and the auditor’s report.  

 

Forslag til vedtak fra studentparlamentet/Proposed motion from the student parliament 

Utsette saken til neste møte / Postpone this case to the next student parliament meeting.  

 

Enstemmig vedtatt / Unanimously decided 
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Sak / Case: 24/19 Budsjett 2019/2020 / Budget 

2019/2020 

 

Saksbehandler / Executive officer: Leder / President 

Vedlegg / Attachments: 24-19 Budsjett 2019-2020 

24-19-1 Økt lønn til AU 

24-19-2 Increased wages to the EC 

 

 

 

Bakgrunn / Background 

 

På bakgrunn av indikasjonene som kom fram i det foreløpige regnskapet for 2018, har StOr 

ved leder og organisasjonskonsulent hatt muligheten til å justere på budsjettposter. I tillegg 

har vi slått sammen poster samt. opprettet nye. Dette er på grunn av endringer i driften og for 

å gi et korrekt bilde av organisasjonens drift. Vi har også opprettet kontonummer til hver av 

budsjettpostene for å gjøre det enklere for organisasjonskonsulent, regnskapsfører og revisor å 

bokføre korrekt. Med bakgrunn i at årsregnskapet ikke er helt korrekt per dags dato, blir det 

vanskelig for arbeidsutvalget å ferdigstille vedlegg for budsjett. Dette ettersendes så fort 

årsregnskapet og revisors beretning kommer i hende.  

 

Arbeidsutvalget planlegger å se på en økning av lønn til arbeidsutvalget, slik at AU kan nå 

statens lønnstrinn. På bakgrunn av dette er derfor argumentasjon for hvorfor lønnen burde 

økes, lagt ved i denne saken. Dersom lønnen økes, vil det ikke gå ut over andre budsjettposter. 

 

Based on the indications that emerged in the preliminary annual report for 2018, StOr has had 

the opportunity to adjust the budget items by the president and organizational consultant. We 

have merged budget posts and created new ones. This is due to changes in the operation and 

to provide a correct picture of the organization's operations. We have also created account 

numbers for each of the budget items to make it easier for organizational consultant, and 

accountant, to post correctly. Based on the fact that the annual account for 2018 is not 

finished nor correct, it becomes difficult for the work committee to finalize the attachments 
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for the budget. This is forwarded as soon as the annual account 2018 and auditor's report 

come in. 

 

The executive committee plans to look at an increase in pay for the working committee, so 

that the AU can reach the state's pay level. Therefore, arguments for why the salary should be 

increased are added to this case. Increasing wages will not affect other budget items. 

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

Studentparlamentet godkjenner StOr sitt budsjett for 2019/2020. 

The student parliament approves StOr’s budget for 2019/2020. 

 

Forslag til vedtak fra studentparlamentet/Proposed motion from the student parliament 

Utsette saken til neste møte / Postpone this case to the next student parliament meeting.  

 

Enstemmig vedtatt / Unanimously decided 
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Sak / Case: 25/19 Fadder som egen organisasjon / 

Fadder as it’s own organization 

 

Saksbehandler / Executive officer: Leder / President 

Vedlegg / Attachments: 25-19 Forslag A: fremleggelse 

25-19-1 Proposal A: presentation 

25-19-2 Forslag A: vedtekter 

25-19-3Forslag A: stillingsbeskrivelser 

25-19-4 Forslag B: fremleggelse 

25-19-5 Proposal B: presentation 

25-19-Forslag B: vedtekter 

25-19- Forslag B: stillingsbeskrivelser 

 

 

Bakgrunn / Background 

 

Arbeidsgruppen for Fadder som egen organisasjon ble opprettet i lys av sak: 56/18.  

Link til vedlegg i saken: http://www.stavangerstudent.no/wp-content/uploads/2018/11/56-18-

Fadder-som-egen-organisasjon.pdf.pdf  

 

Arbeidsgruppen for Fadder som egen organisasjon har bestått av: 

 

 Cathrine J. Sønvisen (leder av gruppen) 

 Christian Hjelle (satt fram til 13.02.19) 

 Jonas Strisland (vedtatt inn i arbeidsgruppen 07.03.19) 

 Christian Pettersen 

 Viktoria Opsahl 

 Rolf Jegervatn (UiS) 

 

Hovedargumentasjonen for å opprette arbeidsgruppen er: 

 

 Driften til Fadder og StOr er ulik jevnt over året 

 Fadder kan i utgangspunktet ikke signere kontrakter på vegne av Fadder, da de 

opererer med organisasjonsnummeret i StOr. 

http://www.stavangerstudent.no/wp-content/uploads/2018/11/56-18-Fadder-som-egen-organisasjon.pdf.pdf
http://www.stavangerstudent.no/wp-content/uploads/2018/11/56-18-Fadder-som-egen-organisasjon.pdf.pdf
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 StOr fungerer som en økonomisk buffer for Fadder dersom noe går galt. 

 Opererer med to forskjellige budsjett. 

 

Arbeidsgruppen har vurdert to forskjellige forslag. Vi har valgt å kalle forslagene for 

henholdsvis: «forslag A» og «forslag B». Arbeidsgruppen legger til grunn at forslagene ikke 

må vedtas, og at studentparlamentet kan velge å beholde ordningen som er i dag. Vi har hatt 

totalt seks (6) møter og arbeidet med forslagene utenom møtene.  

 

Forslag A innebærer at Fadder blir en egen organisasjon under studentparlamentet, uavhengig 

av StOr. Det vil kort sagt si, at de får et eget organisasjonsnummer, delvis egne 

styringsdokumenter og noen delt med StOr, økte administrative kostnader på regnskapsfører 

og revisor samt. delt kontroll og –kvalitetskomite (KK) og organisasjonskonsulent med StOr. 

Forslag A har vært tilsendt KK for gjennomgang hvor de har kommet med kommentarer til 

foreslåtte vedtekter og stillingsbeskrivelser. Arbeidsgruppen har justert dokumentene etter KK 

sine anbefalinger.  

 

Forslag B innebærer at Fadder «løsrives» totalt fra studentparlamentet og blir en helt egen 

organisasjon, med eget organisasjonsnummer, egne styringsdokumenter, eget styre og 

generalforsamling. Arbeidsgruppen har sett til andre organisasjoner for å se hvordan de løser 

det, henholdsvis: Tappetårnet og Folken. KK har ikke fått dette tilsendt, men hadde en 

gjennomgang av de dokumentene tilknyttet Forslag B på formøte med KK. 

 

Videre beskrivelse av forslagene ligger i vedlagte filer. Arbeidsgruppen ønsker ikke å 

anbefale studentparlamentet hvem av forslagene som burde velges. Vi anser det som 

hensiktsmessig at studentparlamentet tar en avgjørelse gjennom diskusjon og debatt. 

Arbeidsgruppen svarer på de spørsmål som måtte komme og ønsker studentparlamentet lykke 

til med avgjørelsen.  

 

Vi har dessverre ikke hatt kapasitet til å oversette alle vedlegg til denne saken. 
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The working group for Fadder as their own organization was created during case: 56/18. Link 

to attachment in the case: http://www.stavangerstudent.no/wp-content/uploads/2018/11/56-

18-Fadder-som-egen-organisasjon.pdf.pdf  

 

The working group for Fadder as their own organization has consisted of: 

 

• Cathrine J. Sønvisen (head of the group) 

• Christian Hjelle (presented until 13.02.19) 

• Jonas Strisland (adopted in the working group 07.03.19) 

• Christian Pettersen 

• Viktoria Opsahl 

• Rolf Jegervatn (UiS) 

 

The main argument for creating the workgroup was:  

 The operation of Fadder and StOr is different throughout the year 

 Fadder cannot initially sign contracts on behalf of Fadder, as they operate with the 

same organizational number in StOr. 

 StOr acts as an economic buffer for Fadder if something goes wrong. 

 Operates with two different budgets. 

 

The working group has considered two different proposals. We have chosen to call the 

proposals for: "proposal A" and "proposal B". The working group assumes that the proposals 

does not have to be adopted, and that the student parliament can choose to keep the 

arrangement that is today. We have had a total of six (6) meetings and work on the proposals 

outside of the meetings. 

 

Proposal A implies that Fadder becomes a separate organization under the student parliament, 

regardless of StOr. In short, they will have their own organization number, partly their own 

management documents and some shared with StOr, increased administrative costs on 

accountants and auditors, shared control and quality committee (CQ) and a shared 

organizational consultant with StOr. Proposal A has been sent to KK for review where they 

http://www.stavangerstudent.no/wp-content/uploads/2018/11/56-18-Fadder-som-egen-organisasjon.pdf.pdf
http://www.stavangerstudent.no/wp-content/uploads/2018/11/56-18-Fadder-som-egen-organisasjon.pdf.pdf
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have made comments on proposed statutes and work descriptions. The working group has 

adjusted the documents according to CQ's recommendations. 

 

Proposal B means that Fadder completely separated from the student parliament and becomes 

it’s own organization, with its own organization number, own management documents, own 

board and general meeting. The working group has looked to other organizations to see how 

they solve it, respectively: Tappetårnet and Folken. 

 

Further description of the proposals is in the attached files. The working group does not want 

to recommend the student parliament which of the proposals that they should go for. We 

consider it appropriate that the student parliament make a decision through discussion and 

debate. The working group answers the questions that may come and wishes the student 

parliament good luck with the decision. 

 

Unfortunately, we have not had the capacity to translate all attachments to this case. 

 

Kommentar fra KK / Comment from CQ 

Ingen / none 
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Forslag til vedtak / Proposed motion 

Studentparlamentet finner et forslag til vedtak. /The student parliament finds a proposed 

motion. 

 

Forslag til vedtak fra EnviromentaList / Proposed motion from Environmentalist 

1. Fadder opprettes som ny organisasjon i løpet av høstsemesteret 2019, med nyvalgt 

fadderleder i spissen, med utgangspunkt i forslag A.  

2. Nyvalgt fadderleder på valgforsamling 15. mai 2019 skal i samarbeid med StOr og 

studentparlamentet prøve og arrangere fadderfestivalen i henhold til forslag A i 2020  

3.  StOr får oppgave og legge frem nødvendige endringer i styringsdokumenter som 

kreves for å gjennomføre Fadder som egen organisasjon. 

 

1. Fadder is established as a new organization during the autumn semester 2019, with the 

new Fadder leader as its head, based on proposal A.  

 

2. The new Fadder leader shall in collaboration with StOr and the student parliament, try 

to arrange the sponsor festival in accordance with proposal A in 2020. 

 

3. StOr will be given the task and present necessary changes to the management 

documents required to conduct Fadder as its own organization. 

 

 

Nytt forslag til vedtak fra Teknat / Proposed motion from Teknat  

Studentparlamentet vedtar forslag B. Alt av dokumenter må være ferdig (klart til 

generalforsamling) før Fadder løsrives fra StOr. Første generalforsamling skal holdes i mai 

2020 / Student Parliament adopts proposal B. All documents must be completed (ready for 

general meeting) before sponsors are detached from StOr. The first general meeting will be 

held in May 2020. 

 

 

Stemmeavgivning / Voting  

Forslag til vedtak voteres opp mot hverandre, hvor det kreves 2/3 flertall. Proposed motions 

are voted against each other, where a 2/3 majority is required. 

 

Enviromentalist forslag får 15 stemmer og vedtas med 2/3 flertall.  

1/18 stemte for forslaget til Teknat.  

2/18 var avholdende.  

 

Environmentalist proposals receive 15 votes and are adopted by 2/3 majority.  

1/18 voted for the proposal for Teknat.  

2/18 was abstaining from voting.  
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Sak / Case: 26/19 Halvårsrapport fra arbeidsutvalget 

/ Half-yearly report from the executive 

committee 

 

Saksbehandler / Executive officer: Leder / President 

Vedlegg / Attachments: 26-19 Halvårsrapport fra arbeidsutvalget 

26-19-1 Half yearly report from the 

executive committee 

 

 

Bakgrunn / Background 

 

I følge vedtektene skal arbeidsutvalget utarbeide to årlige rapporter basert på handlingsplanen. 

Rapportene legges frem for studentparlamentet på siste studentparlamentsmøtet i høst og 

vårsemesteret. I følge leder av StOr sin stillingsbeskrivelse står leder ansvarlig for 

utarbeidelse av de halvårlige AU-rapportene som skal legges frem for studentparlamentet. 

Rapporten tar for seg hva Arbeidsutvalget har arbeidet med det siste halvåret i lys av 

Handlingsplanen. 

 

According to the statutes, the executive committee shall prepare two annual reports based on 

the Action Plan. The reports are presented to the Student parliament at the last Student 

parliament meeting in the autumn and spring semester. According to the Presidents job 

description, the President is responsible for preparing the Semi-Annual AU reports to be 

submitted to the Student parliament. The report is concerned with what the executive 

committee has been working on the past six months in light of the Action Plan. 

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

 

Studentparlamentet tar saken til orientering. 

The student parliament approves the executive committee half-yearly report. 

 

Enstemmig vedtatt / Unanimously decided 
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Sak / Case: 27/19 Halvårsrapport fra Kontroll og –

Kvalitetskomiteen / Half-yearly report 

from the Control and –Quality committee 

 

Saksbehandler / Executive officer: KK / CQ 

Vedlegg / Attachments: 27-19 Halvårsrapport fra KK 

27-19-1 Half yearly report from CQ 

 

Bakgrunn / Background 

 

I følge vedtektene skal kontrollkomiteen utarbeide to årlige rapporter. Rapportene legges frem 

for studentparlamentet på siste studentparlamentsmøtet i høst og vårsemesteret. Rapporten 

omhandler arbeidet kontrollkomiteen har gjort siden de ble valgt, og hvordan både 

studentparlamentet og arbeidsutvalget har forholdt seg til vedtektene, og styringsdokumentene 

til StOr. 

 

According to the statutes, the Control and Quality Committe shall prepare two annual reports. 

The reports are presented to the Student parliament at the last Student parliament meeting in 

the autumn and spring semester. The report is concerned with the work the Control and 

Quality Committee has done since they were elected and how both the Student Parliament and 

the Executive Committee have related to the statues. 

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

 

Studentparlamentet tar saken til orientering 

The student parliament approves the control and quality’s half-yearly report.  

 

 

Enstemmig vedtatt / Unanimously decided 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

  PROTOKOLL 

  STUDENTPARLAMENTET  
 

 

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - Studentparlamentet 

 

Sak / Case: 28/19 Handlingsplan 2019/2020 / Action 

Plan 2019/2020 

 

Saksbehandler / Executive officer: Nestleder for Utdanning /  Vice President 

of Education 

Vedlegg / Attachments: 28-19 Handlingsplan 2019-2020 

28-19-1 Action Plan 2019-2020 

 

 

Bakgrunn / Background 

 

I henhold til vedtektene er Handlingsplanen et av StOr sine politiske dokumenter. 

Handlingsplanen skal gi en pekepinn på hvilke retning organisasjonen bør gå og hva 

Arbeidsutvalget i StOr skal arbeide med i valgt periode. 

 

Studentparlamentet vedtok 20.03.2019 en Handlingsplankomite bestående av et valgt medlem 

fra hver liste, samt et personlige varamedlem fra Studentparlamentet. Handlingsplankomiteen 

ble valgt til å utarbeide et forslag til arbeidsoppgaver for StOr i AU-perioden 19/20. 

 

Nestleder for Utdanning ble valgt som sekretær av Studentparlamentet og foreslo to 

møtedatoer for Handlingsplankomiteen. Av Handlingsplankomiteens valgte medlemmer 

møtte representanter fra følgende lister: EnvironmentaList, LiberalModetat, ISU-liste og 

Teknat-listen. De fremmøtte har gjennom Handlingsplankomiteen bidratt til gode diskusjoner, 

nøye gjennomtenkte forslag og innholdsrike fremtidsplaner for organisasjonen den kommende 

perioden. 

 

Nestleder for Utdanning har av Handlingsplankomiteens møter hatt glede av at 

Studentparlamentets medlemmer aktivt har tatt del i utarbeidelsen av Handlingsplanen 

2019/2020.  

 
According to the statues, Action Plan is one of StOrs political documents. The Action Plan 

shall give a clear indication of the direction in which the organization should go and what the 

Executive Committee in StOr will work for in the chosen period. 



   
  

  PROTOKOLL 

  STUDENTPARLAMENTET  
 

 

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - Studentparlamentet 

 

March 20th 2019 The Student Parliament approved an Action Plan Committee consisting of a 

elected member from each list, as well as a personal deputy from the Student Parliament. The 

Action Plan Committee was elected to prepare a proposal for tasks for StOr in the Executive 

Committee period 19/20. 

 

Vice President of Education was elected secretary of the Student Parliament and proposed two 

meetings for the Action Plans Committee. From the elected members of the Action Plan 

Committee, following representative lists showed up: EnvironmentaList, LiberalModerat List, 

ISU-List and Teknat-List.Through the Action Plan Committee, the representatives have 

contributed to good discussions, carefully thought-out proposals and content-rich future plans 

for the organization in the coming period. 

 

Vice President of the Education have enjoyed being secretary of the Action Plan Committee 

2019/2020. 

 

 

  



   
  

  PROTOKOLL 

  STUDENTPARLAMENTET  
 

 

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - Studentparlamentet 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

 

Studentparlamentet vedtar Handlingsplanen 2019/2020. 

The student parliament approves the Action Plan 2019/2020. 

 

Tilleggsforslag fra Environmentalist / Additional proposal from Environmentalist 

 

Tillegg linje 35, under Politisk. Nytt kulepunkt:  

«StOr skal jobbe med at hensyn til Miljø blir tatt med i organisasjonsutviklingen av UiS.» 

 

Additional point on line 35, under Political. New bullet point: 

"StOr shall work to ensure that consideration for the environment is included in the 

organizational development of the UiS." 

 

Tilleggsforslag enstemmig vedtatt / Additional proposed motion unanimously decided.  

 

 

Tilleggsforslag fra ISU / Additional proposal from ISU 

 

Tillegg under utdanning:  

 

1.  Design of sustainable short programs. Lectures on topics related to sustainable studies 

and other specific topic of interest.  

 

Votering/Votes  

8 for 

10 kontra.  

 

Ikke vedtatt / Not adopted 

 

 

2.  Delivery of lectures both in English and Norwegian  

 

Votering/Votes  

11 for  

7 kontra 

 

Vedtatt / Adopted.  

 

 

Handlingsplanen er enstemmig vedtatt som helhetlig vedtak av studentparlamentet.  

The actionplan is unanimously decided as a whole by the student parliament 

 

 

 



   
  

  PROTOKOLL 

  STUDENTPARLAMENTET  
 

 

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - Studentparlamentet 

 

 

Sak / Case: 29/19 Prinsipprogram 2019-2021 / 

Program of Principles 2019/2020 

 

Saksbehandler / Executive officer: Nestleder for Utdanning /  Vice President 

of Education 

Vedlegg / Attachments: 28-19 Prinsipprogram 2019-2021 

28-19-1 Program of Principles 2019-2021 

 

 

 

Bakgrunn / Background 

 

Et prinsipprogram omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. 

Prinsipprogram komiteen har hatt jevnlige møter fra høstsemesteret og på vårsemesteret. De 

har fokusert på en god og overordnet politikk som er relevant i flere år framover i tid. 

Komiteen ønsket at prinsipprogrammet skulle være kort og konsis da vi mener det overlapper 

med andre styringsdokumenter.  

 

Prinsipprogram komiteen har bestått av:  

 Una Ruzic 

 Jakob Ruus 

 Erling Nicholaisen 

 Viktoria Opsahl 

 

Program of Principles concerns the principles that StOr builds its policy and business. 

The principles program committee has had regular meetings from the autumn semester and 

the spring semester. They have focused on overall politics that are relevant for many years to 

come. The committee wanted the Program of Principles to be short and concise, because it 

matches with other documents.  

 

The principle program committee has consisted of: 

 Una Ruzic 

 Jakob Ruus 
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Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - Studentparlamentet 

 Erling Nicholaisen 

 Viktoria Opsahl 

 

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

 

Studentparlamentet vedtar prinsipprogrammet 2019-2021. 

The student parliament approves the Program of Principles 2019-2021. 

 

Forslag til vedtak fra EnviromentaList / Proposed motion from Environmentalist  

 

Studentparlamentet gir fullmakt til arbeidsutvalget i StOr til å gjøre de endringer til 

prinsipprogrammet som fremkommer i debatten. Med spesielt fokus på ordlyd og språk. Dette 

legges frem på valgmøtet 15.Mai.  

 

The Student Parliament authorizes the working committee in StOr to make the changes to the 

principle program that emerges in the debate. With special focus on wording and language. 

This is presented at the election meeting 15 May. 

 

Enstemmig vedtatt / Unanimously decided 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

  PROTOKOLL 

  STUDENTPARLAMENTET  
 

 

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - Studentparlamentet 

Sak / Case: 30/19 Resolusjon: åpne emner / 

Resolution: open subjects  

 

Saksbehandler / Executive officer: Environmentalist v/ Jakob Ruus /  

Environmentalist w/ Jakob Ruus 

Vedlegg / Attachments: 30-19 Resolusjon – Åpne emner  

30-19-1 Resolution – Open subjects 

 

 

Bakgrunn / Background 

 

Resolusjonen handler om å opprette emner knyttet til bærekraft, energi, miljø og klima. 

Formålet med resolusjonen er å gjøre relevante instanser oppmerksomme på at det ønskes mer 

fokus på disse temaene på tvers av studieretninger. Vi tror fordelene er mange, bl.a. å øke 

studentenes kunnskap, gi flere valg til åpne emner og forberede studentene på en 

arbeidshverdag som antakelig vil bli preget av disse temaene. 

 

The resolution is about creating topics related to sustainability, energy, environment and 

climate. The purpose of the resolution is to make relevant decision makers aware that more 

focus are needed on these topics across fields of study. We believe the benefits are many, as 

increasing students knowledge, give more opportunities on open subjects and prepare students 

on a career that could be affected by these topics.   

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

 

 - Studentparlamentet vedtar resolusjonen. 

 -  Arbeidsutvalget sender resolusjonen til relevante instanser og sender inn en sak til 

Utdannings utvalget 

 

 -  The Student Parliament adopts the resolution.  

 -  The Executive Committee sends the resolution to relevant agencies and submit it to the 

education selection (Utdanningsutvalget) 

 

Enstemmig vedtatt / Unanimously decided 

  



   
  

  PROTOKOLL 

  STUDENTPARLAMENTET  
 

 

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - Studentparlamentet 

Sak / Case: 31/19 Miljøreglement / Environmental 

regulations 

 

Saksbehandler / Executive officer: LiberalModerat v/ Emilie Christensen / 

Liberalmoderat w/ Emilie Christensen 

Vedlegg / Attachments: 31-19 Miljøreglement for StOr 

31-19 Environmental regulations for StOr 

 

 

Bakgrunn / Background 

 

I veien mot et bærekraftig universitet er det nødvendig at organisasjonen StOr og 

studentparlamentet gjennomfører tiltak for å bli mer miljøvennlige og få et lavere 

klimafotavtrykk.  

 

Etter forslag fra Environmentalist ved UiS på forrige Studentparlamentsmøte, har vi i Liberal 

Moderart-liste foretatt en revidering av det foreslåtte Miljø reglementet. Vi ser derfor at 

studentparlamentet vedtar styringsdokumentet «miljøreglement» og påfølgende endringer i 

eksiterende styringsdokumenter. Miljøreglementet vil være nytt punkt c. i vedtektene kapittel 

4.2.  

 

I tillegg til å vedta miljøreglement forslår vi følgende endringer i Økonomireglementet for å 

hindre motstrid mellom styringsdokumentene:  

1. §3.2 reisekostnader punkt a.) – skal endres til: Det skal strebes etter å velge de mest 

miljøvennlige transportmidlene dersom dette er hensiktsmessig i henhold til økonomi.  

 

Vi i LiberalModerat-liste så det første forslaget som godt, men ikke særlig gjennomførbart i 

første omgang, vi håper derfor at den reviderte versjonen kan være et bedre alternativ. Vi har 

sett at Norsk Studentorganisasjon og andre medlemslag har vedtatt et miljøreglement, og ser 

det derfor hensiktsmessig at StOr gjør det samme. 

 



   
  

  PROTOKOLL 

  STUDENTPARLAMENTET  
 

 

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - Studentparlamentet 

 

 

In the progress for a sustainable university, it is necessary that the organization StOr and the 

student parliament implement measures to become more environmentally friendly and lower 

climate emissions. 

 

Environmentalist at UiS presented a case at the previous Student Parliament meeting 

regarding environmental regulations for StOr. Liberal Moderat list have made a revision of 

the proposed case: Environmental Regulations. We therefore recommend that the student 

parliament adopts the management document "environmental regulations" and subsequent 

changes to existing management documents. The environmental regulations will be a new 

point c in Chapter 4.2 of the Statutes. 

 

In addition to adopting environmental regulations, we propose the following changes to the 

Economic Regulations to prevent conflict between the management documents: 

1. § 3.2 travel expenses item a.) - shall be changed to: It shall be endeavored to 

choose the most environmentally friendly means of transport if this is appropriate 

according to economy. 

 

LiberalModerate list saw the first proposal as good, but not very feasible in the first place, so 

we hope that the revised version can be a better option. We have seen that the Norwegian 

Student Organization (NSO) and other members have adopted an environmental regulation, 

and therefore it seems appropriate that StOr does the same. 

 

  



   
  

  PROTOKOLL 

  STUDENTPARLAMENTET  
 

 

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - Studentparlamentet 

Kommentar fra KK / Comment from CQ 

Ingen / None  

 

Forslag til vedtak fra LiberalModerat / Proposed motion from LiberalModerat 

 

1. Studentparlamentet vedtar det reviderte Miljøreglementet.  

2. Studentparlamentet vedtar endringene i Økonomireglementet.  

3. Endringene og det nye reglementet trer i kraft 1. juni 2019. 

 

 

1. The Student Parliament adopts the revised Environmental Regulations. 

2. The Student Parliament adopts the amendments to the Financial Regulation. 

3. The changes and the new regulations will enter into force on 1 June 2019. 

 

 

Nytt forslag til vedtak fra TekNat / New proposed motion from Teknat 

 

KK, sammen med de listene som vil, legger frem sak om å få inn miljøreglementet inn i 

styringsdokumentene, enten som et eget dokument, eller som en del av økonomireglementet 

på neste ordinære studentparlament møte.  

 

KK, and the list representatives who wants to take part, present a case of bringing in the 

environmental regulations into the management documents, either as a separate document, or 

as part of the financial regulations at the next ordinary student parliament meeting 

 

Stemmegivning / Voting 

15 for  

3 kontra  

 

Vedtatt / Decided 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

  PROTOKOLL 

  STUDENTPARLAMENTET  
 

 

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - Studentparlamentet 

Sak / Case: 32/19 Sak om Tappetårnets drift / Case 

about Tappetårnets operations 

 

Saksbehandler / Executive officer: LiberalModerat  

Vedlegg / Attachments: Ingen / None 

 

Bakgrunn / Background 

 

På bakgrunn av nedgang i store arrangementer ønsker vi i LiberalModerat liste innsikt i drift 

og planer hos Tappetårnet. Tilsynelatende er organisasjonen i bestefall på stedet hvil. Etter det 

vi erfarer skyldes eksempelvis nedtrappingen av oktoberfesten høyere utgifter enn inntekter.  

Det kan for resten av studentene se ut som at beløpene som brukes på de frivilliges kultur, 

samt at deres mange goder kan være noe av grunnen til nedgangen. Belønningspilsen etter 

stengetid kan til tider se ut som mer en bare en liten gode, og at forbruket til de frivillige fort 

kan være langt høyere enn det burde være, samt på dager Tappetårnet holder stengt. 

Liberalmoderat-liste ønsker en forklaring eller utredelse angående forbruket til Tappetårnet, 

dette fordi en av våre hjertesaker er å utvide og forbedre Tappetårnet. Sånn som det er i dag 

ser det ikke ut til at Tappetårnet beveger seg i noen retning (hvis man ser bort ifra 

oppussingen), vi tror derfor det er essensielt å foreta en endring av driften til Tappetårnet.  

 

Because of the decline in participants in larger events, LiberalModerat wants insights to 

Tappetårnet’s operations and plans. Apparently, it seems like the organization is at a 

standstill. According to what LiberalModerat experience, the downscaling of the October 

party is due to higher expenditure than income. For the rest of the students it may seem that 

the amounts used on the volunteers' culture, and that their many benefits, can be some of the 

reason for the decline. The rewards after closing, in terms of beer, can sometimes look like 

more than just side benefit, and that the consumption of the volunteers can be far higher than 

it should be, even on days when Tappetårnet is closed. LiberalModerat list wants an 

explanation or investigation regarding the consumption at Tappetårnet. This is because 

Tappetårnet is one of LiberalModerat’s cases they are most passionate about, which is to 

expand and improve Tappetårnet. As it is today, it does not seem that Tappetårnet moves in 

any direction (if one disregards the refurbishment), we therefore think it is essential to make a 

change of operation to the Tappetårnet. 
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  STUDENTPARLAMENTET  
 

 

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - Studentparlamentet 

 

Kommentar fra Nestleder for læringsmiljø / Comment from Vice President for Learning 

Environment 

 

Arbeidsutvalget ønsker at saken ikke blir behandlet, da vi mener et slikt vedtak kan være 

skadelig for organisasjonens samarbeid med de som er under StOr-paraplyen. Vi ønsker heller 

å løfte en prinsipiell diskusjon om hvorvidt studentparlamentet og arbeidsutvalget i StOr skal 

gå inn i enkeltorganisasjoner under StOr-paraplyen sin drift. Enten formålet er for å etterse 

hva de gjør, eller for å ta strategiske avgjørelser på deres vegne.  

 

Arbeidsutvalget mener at de ulike studentorganisasjonene og linjeforeningene på Universitetet 

i Stavanger skal ha en egen autonomi. Vi frykter også at ved å gå inn i en organisasjon på 

denne måten kan sette en uheldig presedens om hvordan samarbeidet mellom StOr og de ulike 

organisasjonene på UiS skal være. 

 

Når det gjelder den konkrete innsendte saken har selvfølgelig Studentparlamentet all rett til å 

mene noe om hvordan Tappetårnet, og alle andre studentorganisasjoner skal driftes, men har 

ikke myndighet til å ta avgjørelser for organisasjonene. I Tappetårnets tilfelle kan alle 

studenter møte opp på generalforsamlingen, og kan gjennom dette demokratiske organet få 

innblikk og kommentere både på økonomi, og strategiske avgjørelser for det neste året. 

Arbeidsutvalget ønsker at Studentparlamentet diskuterer: 

 

 Skal studentparlamentet og arbeidsutvalget begynne å etterse organisasjoner på 

bakgrunn av anekdotiske argumenter om organisasjonens drift? 

 Hva kan konsekvensene være av at det settes en slik presedens hvor 

studentparlamentet velger å etterse avgjørelser tatt hos den aktuelle 

studentorganisasjonen?  

 Skal Studentparlamentet og Arbeidsutvalget ta en aktiv del i både drift og den 

økonomiske situasjonen til studentorganisasjonene og linjeforeningene?  

 Hva mener Studentparlamentet om dagens situasjon rundt besøkstall på Tappetårnet?  

Hva kan de gjøre for å forbedre dette? 
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 Hvilke innspill kan vi gi til Tappetårnet om fremtidig drift? 

The Executive Committee wants the case not to be treated, as we believe such a decision can 

be detrimental to the organization's cooperation with those who are under the StOr umbrella. 

We also want to raise a fundamental discussion about whether the Student Parliament and the 

Executive Committee in StOr will enter into individual organizations under the StOr 

umbrella's operation. Even if the purpose is to look at what they do or to make strategic 

decisions on their behalf. 

 

The work committee believes that the various Student Organizations and the Line 

Associations at the University of Stavanger must have their own autonomy. We also fear that 

entering an organization in this way can set an unfortunate precedent on how the collaboration 

between StOr and the various organizations at UiS should be. 

 

Of course, with regard to the specific case submitted, the Student Parliament has every right 

to consider something about how Tappetårnet, and all other student organizations, will be 

operated, but has no authority to make decisions for the organizations. In the case of 

Tappetårnet, all students can meet at their general assembly, and through this democratic body 

gain insight and comment on both finances and strategic decisions for the next year. 

 

The Executive Committee wants the Student Parliament to discuss: 

 

 Should the Student Parliament and the Executive Committee should begin to look 

after organizations based on anecdotal arguments about the organization's operation? 

 What can be the consequences of setting such a precedent where the student 

parliament chooses to revise decisions taken by the student organization in question? 

 Should the Student Parliament and the Executive Committee take an active part in 

both the operation and the financial situation of the student organizations and the line 

associations? 

 What does the Student Parliament think about the current situation regarding the 

number of visitors at Tappetårnet? What can they do to improve this? 

 What input could we give to Tappetårnet about future operations? 
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Forslag til vedtak fra LiberalModerat / Proposed motion from LiberalModerat 

 

Studentparlamentet vedtar at StOr og Arbeidsgruppen for større Tappetårn, som ble stemt 

frem av studentparlamentet 13.09.18, foretar en utredning av Tappetårnets drift og forbruk, og 

legger dette frem ved neste studentparlamentsmøte.  

 

 

Forslag til vedtak fra Arbeidsutvalget / Proposed motion from the Executive Committee 

 

Saken avvises etter debatten / Case dismissed after the debate.   
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Sak / Case: 33/19 Sommerfullmakt til neste ordinære 

studentparlamentsmøte / Summer 

authority to the next ordinary student 

parliament meeting 

 

Saksbehandler / Executive officer: Leder / President 

Vedlegg / Attachments: Ingen / None 

 

Bakgrunn / Background 

 

Grunnet at Fadderfestivalen 2019 skal gjennomføres før neste ordinære 

Studentparlamentsmøte, ønsker Arbeidsutvalget fullmakt til å motta rapporteringer fra Fadder 

på vegne av Studentparlamentet, samt godkjenne revideringer i Fadders budsjett. Eventuelle 

rapporteringer og revideringer i Fadders budsjett orienteres om av arbeidsutvalget og Fadder 

i det første Studentparlamentsmøte etter Fadderfestivalen 2019. 

 

The Fadderfestival 2019 will happen before the next ordinary student parliament meeting. 

Therefore, the executive committee wants to have the authority to receive reports from Fadder 

on behalf of the student parliament, and approve revisions in Fadder's budget. the The 

executive committee and Fadder will brief the student parliament at the next ordinary student 

parliament meeting. The briefing will include received reports and changes in Fadder's 

budget.  

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

 

Studentparlamentet godkjenner sommerfullmakt til arbeidsutvalget til neste ordinære 

studentparlamentsmøte.  

 

The student parliament approves summer authority to the executive committee until the next 

ordinary student parliament meeting. 

 

Enstemmig vedtatt / Unanomously decided 
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Eventuelt / Other matters  

Ingen saker meldt / no cases reported 

 

 

Møteevaluering / Meeting evaluation  

Kommentar til møteevaluering fra EnvironmentaList 

Ordstyrer oppleves som rotete. Det varierte om vedtak ble refererte, og folk som forsøkte å 

tegne seg til debatt slet til tider med at de ikke ble sett, fordi ordstyrer drev med andre ting. 

Det varierte også om forslagene som lå til bords aktivt skulle voteres over, eller om en skulle 

forholde seg stille. 

 

 

 

 

Møtet er hevet / Meeting ajourned 
 

 


