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Saksliste Studentparlamentsmøte 31.03.2022

Tilstede studentparlamentet
Tilstede på bakbenk
Stemmeberettigede
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Saksliste
00/20 Mat

16:00

00/22 Faste punkter på dagsorden

16:30

10/22 Campusutviklingsplan

17:00

11/22 Mobilitet

17:15

12/22 Penger i fond

17:20

00/22 Pause

17:45

13/22 Spørretime

17:55

00/22 Handlingsplan 2022-2023 – arbeidsgruppe

18:25

00/22 Eventuelt

18:30

00/22 Møteevaluering

18:35

* 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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STUDENTPARLAMENTET

Konstituering
Valg av møteleder, bisitter og tellekorps
Arbeidsutvalget foreslår:
Møteleder:
Tellekorps: Organisasjonskonsulent og KK
Godkjenning av innkalling.
Godkjennes med eventuelle merknader som kommer frem 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.
Orienteringer
VT
SiS
Studentrepresentantene i universitetsstyret
Valgkomiteen
Fadder
Arbeidsutvalget

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

Campusutviklingsplan

Saksbehandler

Leder

Vedlegg

Ingen

Bakgrunn
Orienteringssak om Campusutviklingsplanen og planene for UiS de kommende årene.

Forslag til vedtak
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.
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STUDENTPARLAMENTET

Sak

Mobilitet

Saksbehandler

Sara

Vedlegg

Resolusjon om parkering på Campus
Ullandhaug (Venstre alliansen)
Mobilitet UiS 2022

Bakgrunn
I forbindelse med at det nye Universitetssykehuset i Stavanger bygges på Ullandhaug har det blitt
satt ned en rekke grupper som skal gi innspill på ulike tema innen mobilitet. UiS, SUS, SiS og StOr er
blant deltakerne i de ulike gruppene. StOr-styret er deltakende i følgende grupper:
Kollektivtrasé
Interntransport/mikromobilitet
Parkering
Holdningsskapende arbeid
Endringene dette fører med seg vil ha mye å si for studentene, så det er viktig at man mener noe
om de nevnte temaene og sikrer studentenes mobilitet.
På grunn av omstruktureringen i StOrs politikk og innføringen av plattformer ser arbeidsutvalget
det som hensiktsmessig at mobilitet tas med inn i plattform for læringsmiljø og studentvelferd.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar Mobilitet UiS 2022.
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Sak

Særvilkår i fond

Saksbehandler

Organisasjonskonsulent

Vedlegg

Ingen

Bakgrunn
Denne saken er noe som har vært diskutert en stund, da det forrige studentparlamentet sammen
med AU gikk inn for å utrede plassering av særvilkårskontoene i fond eller lignende. Etter en del
dialog med regnskapsfører, revisor, økonomidirektør og internrevisor på UiS så har vi funnet ut at
dette ikke er tillat å plassere penger vi får tildelt som tilskudd fra Universitetet.
Forslag til vedtak
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.
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STUDENTPARLAMENTET

Sak

Spørrehalvtime

Saksbehandler

Leder

Vedlegg

Ingen

Bakgrunn
Arbeidsutvalget syns det er dumt at det ikke var mulig å få til en hyttetur slik at man kunne snakket
litt løst og fast om ulike tema og ønsker derfor å sette av en halvtime til å stille spørsmål eller ta opp
ting til uformell diskusjon.
Forslag til vedtak
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.
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Sak

Handlingsplan 2022-2023 – Arbeidsgruppe

Saksbehandler

Leder

Vedlegg

Ingen

Bakgrunn
På det siste møte i vårsemesteret skal studentparlamentet behandle handlingsplanen for det
kommende studieåret. I den forbindelse tenker arbeidsutvalget at det kunne vært lurt å sette ned
en gruppe med medlemmer fra parlamentet som kan utforme handlingsplanen sammen.
Arbeidsutvalget foreslår at listene kommer med innspill til kandidater som kan bidra i arbeidet.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet velger kandidatene som kommer fram i møte.
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STUDENTPARLAMENTET

Eventuelle saker
Møteevaluering
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