Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - StOr - 971 340 738

Saksliste ekstraordinært studentparlamentsmøte
15.04.20 klokken 16.00

Tilstede studentparlamentet/present student parliament
(Fyll inn navn)

Tilstede på bakbenk/others
(Fyll inn navn)

Stemmeberettigede/eligeble voters:
1

Saksliste /agenda:

00/20

Faste punkter på dagsorden

14/20 Uttalelse til UiS om Covid-19

20

15/20 Fullmakter til arbeidsutvalget om brudd av vedtekter og andre vedtak våren

20

2020

* Tiden kan fravike fra sak til sak / Time can deviate from case to case
Eventuelt
Møteevaluering
___________________________________________________________________________
Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger
Joachim Børlie
Leder

Philip Jamissen
Nestleder for Utdanning

Mahnoor Raja
Nestleder for Læringsmiljø

Konstituering / Constitution
Konstituering
Valg av møteleder
Foreslått: Joachim Børlie .
Godkjenning av innkalling. Godkjennes med eventuelle merknader som fremkommer i møtet
Melding av saker under ‘’eventuelt’’.
Eventuelle nye saker på dagsorden må godkjennes.
Godkjenning av saksliste.
Godkjenning av protokoll fra forrige møte i Studentparlamentet.
Protokolltilførsel skal leveres skriftlig og leveres møteleder innen sakens avslutning.

Forslag til vedtak:
Valg av møteleder, innkalling, eventuelle saker, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes
med de endringer som måtte fremkomme i møtet.

2

STUDENTPARLAMENTET

Sak / Case: 14/20

Uttalelse til UiS om Covid-19

Saksbehandler / Executive officer:

Leder

Vedlegg / Attachments:

Uttalelse til UiS om Covid-19

Bakgrunn / Background
Arbeidsutvalget ser nytte av å vedta et dokument om våre ønsker til UiS i denne krevende situasjonen.
Vi har derfor skrevet en uttalelse om hvordan vi ønkser at UiS skal jobbe spesielt opp mot
eksamensavviklingen denne våren. Uttalelsen ligger vedlag.

Forslag til vedtak / Proposed motion
Studentparlamentet vedtar Uttalelsen til UiS om Covid 19.
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Sak / Case: 15/20

Fullmakter til arbeidsutvalget om brudd av
vedtekter og andre vedtak våren 2020

Saksbehandler / Executive officer:
Leder

Vedlegg / Attachments:
Ingen

Bakgrunn / Background
Grunnet situasjonen vi står oppe i er ikke StOr i stand til å fortsette videre med normal drift.
Arbeidsutvalget ønsker derfor å få parlamentets godkjennelse til å fravike fra vedtektene i ett
tilfellet, og fra andre vedtak i to tilfeller. Sakene det er snakk om er vedtak av handlingsplan.
Arbeidsutvalget ser det hensiktsmessig at man begynner arbeidet med dette nå på våren, men
at man har vedtak på ny handlingsplan til høsten når nytt arbeidsutvalg har tatt over. I tillegg
ønsker vi å utsette saken om fadder som egen organisasjon, og studentenes strategi til høsten
da situasjonen forhåpentligvis er klarere enn det den er i dag. Utover dette vil alle saker gå
som normalt på de to gjenværende studentparlamentsmøtene våren 2020.
Forslag til vedtak / Proposed motion
Studentparlamentet utsetter følgene saker til høsten 2020:
- Handlingsplan 2020/2021
- Fadder som egen organisasjon
- Studentenes strategi 2030
-
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STUDENTPARLAMENTET

Eventuelt / Other matters
Ingen eventuelle saker meldt / No other matters reported

Møteevaluering / Meeting evaluation
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