Studentorganisasjonen ved
Universitetet i Stavanger
StOr - 971 340 738

Protokoll fra møte is studentparlamentet 08.09.2021

Tilstede studentparlamentet
Shahzib Shaban, Muktar Yussuf Musse (Vara), Hermann Berg Nilssen (vara), Juliana Linhares Rubin
(vara), Jørgen Arntzen (vara), Vetle Torstenbø, Malin Setalid, Else Karin Bjørheim, Tobias Bleden Næss
(Vara), Tor-Fredrik Torgersen (Vara)
Stemmeberettigede: 10 stk
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00/21 Møteevaluering
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* Tiden kan fravike fra sak til sak / Estimated time can deviate from case to case

Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger

Eira Aas Eide
Leder

Sara Bianca Beitz
Nestleder for læringsmiljø

Martin Solheim
Nestleder for utdanning
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Konstituering
Valg av møteleder, bisitter og tellekorps Arbeidsutvalget
foreslår:
- Møteleder: Una Ruzic
- Tellekorps: KK
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.
Enstemmig vedtatt

Orienteringer
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Sak 55/21

Supplering av studentparlamentet

Saksbehandler

Leder

Vedlegg

Ingen vedlegg

Bakgrunn
Siden studentparlamentet ikke supplerte ferdig på sist møte, må vi supplere på nytt. I henhold til
valgreglementet pkt. 2.10 skal supplering i Studentparlamentet skje slik at mandatfordelingen listene
fikk under studentvalget ivaretas. Listen(e) som har tomme plasser skal selv innstille de kandidatene
se ønsker supplert.
Arbeidsutvalget ber listene komme med en oversikt over nye representanter, samt hvem de har tatt
over for i forkant av møtet.
Liberalmoderat liste supplerer inn:
Hanna Tobine Ivarsen (1. Vara)
Martin Schanche-Olsen (2. Vara)
Aliya Pomerantz (3. Vara)

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar suppleringer fra listene.
Enstemmig vedtatt
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Sak 56/21

Rapport fra Fadderfestivalen

Saksbehandler

Mille Marie Isaksen Lillemoen

Vedlegg

Fadderrapport 2021- sendes som eget vedlegg

Bakgrunn
I henhold til vedtektene skal Faddersjef presentere en rapport for studentparlamentet etter
gjennomført Fadderfestival. Fadderrapporten er vedlagt, og Faddersjefen presenterer hovedtrekkene i
rapporten under møte.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar rapporten til orientering.

Forslag til vedtak fra studentparlamentet:
Studentparlamentet lukker saken
Enstemmig vedtatt.

Parlamentet tok rapporten til orientering enstemmig.
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Sak 57/21

Valgreglementet

Saksbehandler

Nestleder for Læringsmiljø

Vedlegg

Forslag til revidert valgreglement

Bakgrunn
Utfordringen de siste årene
De siste to årene har det vist seg problematisk å få denne informasjonen hele tre uker før valget. Mer
spesifikt første det i 2020 til at 5 av 6 lister ikke hadde innsendt eller hadde innsendt informasjonen
for sent, og at KK måtte ta stiling til om listene skulle få stille. I 2021 gjorde parlamentet e-post
vedtak om å utsette fristen en uke, ettersom det var svært få lister som var ferdige med å finne
representanter.
Ettersom det ofte viser seg vanskelig for både AU og listene å holde denne fristen ønsker jeg å
fremme dette forslaget om å endre fristen fra 3 til 2 uker. AU har oppgitt at det ikke er noe som gjør
det umulig å endre denne fristen.
Videre om problemstillingen
Studentvalget plasseres normalt de siste to ukene i oktober. Det betyr at informasjonen normalt må
være sendt inn før siste uken i september. I denne perioden er det mye arbeid rundt oppstart for AU,
noe som gjør det vanskelig å tydeliggjøre denne fristen. Videre er det vanskelig å finne nye
interesserte studenter til parlamentet så kort tid etter skolestart. Selv om endringsforslaget kun
innebærer en ukes forskjell, vil det gjøre arbeidet enklere for AU. Videre får studenter som ønsker å
stille liste noe mer tid til å samle informasjonen. Grunnen til at fristen er satt til tre uker er for at AU
skal ha denne nødvendige informasjonen i god tid til forberedelsen av valget og promotering for
listene. Det virker likevel, etter en dialog med AU, som at det ikke er noe i veien for at fristen heller
kan være på 2 uker.
Gjeldende punkt som foreslås endret:
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2.4.1 For listevalg gjelder følgende frister: Lister som vil stille til valg må registreres med navn,
politisk program, kandidatliste og 98 listeleder, senest 3 uker før valget.
Endringsforslag:
Frist for innsending av info om lister endres fra 3 til 2 uker.

Forslag til vedtak
1). Studentparlamentet åpner valgreglementet.
2). Studentparlamentet vedtar endring.
Enstemmig vedtatt på begge punkt.
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Sak 58/21

Studentvalget 2021 - diskusjon

Saksbehandler

Nestleder for Læringsmiljø

Vedlegg

Ingen

Bakgrunn
Studentvalget 2021 er rett rundt hjørnet og vi ønsker å høre hva listene ønsker å fylle valgkampen
med?
Arbeidsutvalget lurer på hva parlamentet mener vil være gode arrangementer og strategier for å sikre
at flest mulig studenter stemmer ved Studentvalget 2021.
Debatt?
Bli kjent med listene?
Liste-quiz?
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Sak 59/21

Studiebarometeret 2021 - diskusjon

Saksbehandler

Leder

Vedlegg

Ingen

Bakgrunn
Hvert år sendes Studiebarometeret ut for å kartlegge hva studentene synes om studieprogrammene
sine, undervisning, veiledning og læringsmiljø. Undersøkelsen skal ikke bare brukes av UiS i sitt
kvalitetsarbeid, men den kan også brukes av StOr for å bygge opp under saker som legges fram for
universitetet.
Arbeidsutvalget ønsker en diskusjon fra parlamentet på tiltak de mener kan være med på å øke
oppslutningen blant studentene, samt at parlamentet også aktivt skal være med å dele denne
undersøkelsen og oppfordre studentene til å medvirke.
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Sak 60/21

Særvilkår-konti i fond?

Saksbehandler

Organisasjonskonsulent

Vedlegg

Ingen

Bakgrunn
De senere årene har StOr og Fadder opparbeidet seg større økonomisk sikkerhet med tanke på
uforutsette økonomiske hendelser. Dette er noe vi har hatt flere av opp igjennom vår unge historie.
Det er naturlig når man i en så stor organisasjon som vår er styrt av såpass unge og uerfarne ledere.
Det vil skje uforutsette ting som går på bekostning av den finansielle situasjonen. Dette kan påvirke
kommende studenter, både i form av hva de kan forvente av studentdemokratiet og hvordan de
møtes av Fadderfestivalen, som er deres første møte med universitetet. Det er derfor vi har en
økonomisk buffer. Per i dag er disse rundt 208 000 kr for Fadder og 400 000 kr for StOr. Disse
midlene står per i dag på en ordinær konto i banken, der vi har særs lite avkastning.
Vi ønsker derfor å diskutere om det kan være aktuelt å sette disse midlene i fond. Utgangspunktet er
ganske enkelt – når renten er så lav som i dag, så vil prisveksten spise opp avkastningen og litt til.
Det betyr at pengene i banken er mindre verdt i morgen enn det de var i dag.
Dette er ikke en vedtakssak, vi ønsker rett og slett en diskusjon rundt dette, og signaler på om dette
er noe vi skal jobbe videre med. Dersom dere vil dette, kommer vi tilbake med et forslag på fond i et
senere studentparlamentsmøte.
Stikkord for hvilken type fond vi ser for oss er:
Lav risiko, miljø og klima, teknologi, etisk handel og FNs menneskerettigheter
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Eventuelle saker - ingen
Møteevaluering – Studentparlamentet vil tilbake på styrerommet i Arne Rettedals Hus.
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