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Studentorganisasjonen ved 

Universitetet i Stavanger 

StOr - 971 340 738   

  

  

  

Saksliste Studentparlamentsmøte  

23.01.2022  

 

  

 

 

  

Til stede fra studentparlamentet 

Igor Bondarenko, Hazal Unlu, Jeffery Boakye Botah, Kazi Abrar Fahim, Fredrik Skjelstad, Joar 

Dale Landa, Mae Elizabelle Andres, Muhammad Tayyab Hamid, Ahmed Abdullahi Hassan, Jonas 

Gilje, Marita Helland, Stefan Jekic, Christoffer Sennels, Joakim R. Ramsland, Ole Lunde, Gunnar 

Halvorsen, Olav Johan Bjånes.  

 

 

15/17 stemmeberettigede var til stede på møtet.  

I løpet av møtet måtte en representant gå og vi ble 14/17 stemmeberettigede tilstede.  
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Saksliste           

00/22 Mat  16:00 

00/22 Faste punkter på dagsorden 16:30 

01/22 Supplering  16:50 

02/22 Møteplan  17:05 

03/22 Valg av valgkomite 17:20 

04/22 Valgrapport  17:45 

00/22 Pause 18:00 

05/22 Plattform for læringsmiljø og studentvelferd  18:10 

06/22 Strategisk tema  18:40 

07/22 Delegasjon til Norsk Studentorganisasjons Landsmøte  18:50 

08/22 Diskusjonssak – Studentmottak  19:10 

00/22 Pause 19:20 

09/20 Forretningsorden  20:00 

00/22 Eventuelt   20:10 

00/22 Møteevaluering   20:15  

 

* Tiden kan avvike fra sak til sak  

 

Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger 

 

Eira Aas Eide  

 

Sara Bianca Beitz  

 

Martin Solheim  

Leder Nestleder for læringsmiljø Nestleder for utdanning 

                              

  



STUDENTPARLAMENTET 
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Konstituering 

 

Valg av møteleder og tellekorps  

Arbeidsutvalget foreslår: 

 - Møteleder: Una Ruzic 

 - Tellekorps: Kontroll- og kvalitetskomiteen og organisasjonskonsulent  

 

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 med endring i sakskartet. Sak to og sak syv byttet plass i tillegg til at man flyttet 

en pause.  

 

Det ble foreslått å snakke engelsk på møtet, men forslaget ble trukket.  
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 Sak   01/22 Supplering av studentparlamentet  

Saksbehandler Leder  

Vedlegg  Ingen 

   

 

Bakgrunn  

På grunn av at Teknat-liste fikk flere representanter i parlamentet enn de hadde kandidater på listen 

under valget er det nødvendig med en suppleringssak. I henhold til valgreglementet pkt. 2.10 skal 

supplering i Studentparlamentet skje slik at mandatfordelingen listene fikk under studentvalget 

ivaretas. I tillegg til Teknat-liste sin supplering, så har Venstrealliansen fremmet forslag om å 

supplere en vara. 

 

Forslag til vedtak 

 

TekNat-liste i rekkefølge:  

Marita Helland  

Kristine Aase 

Jens Fredrik Skjelstad - supplert 

Jonas Emanuel Gilje - supplert 

Joar Dale Landa - supplering 

Ahmed Abdullahi Hassan - supplert 

Tayyab Hamid -supplert 

Juliana Rubin - flyttet 

Mae Andres - flyttet 

 

I tillegg velges Benjamin Hagen inn som vara-representant for Venstre Alliansen.  

 

Enstemmig vedtatt 
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 Sak   02/22 Møteplan  

Saksbehandler Leder  

Vedlegg  Ingen  

   

   

Bakgrunn 

Ifølge forretningsorden § 2.1 (2) skal møteplanen for inneværende semester vedtas på første møte i 

semesteret.  

    

AU foreslår følgende møtekalender: 

Første møte: 23.02.2022 

Andre møte: 30.03.2022 

Tredje møte: 27.04.2022 

Valgmøte: 12.05.2022 

 

 

Forslag til vedtak fra AU 

Studentparlamentet vedtar møteplanen.  

 

Forslag fra møtet 

Første møte: 23.02.2022 

Andre møte: 31.03.2022 

Tredje møte: 28.04.2022 

Valgmøte: 12.05.2022 

 

Forslag fra møtet ble vedtatt enstemmig 
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 Sak   03/22 Valg av valgkomite  

Saksbehandler Leder  

Vedlegg  Ingen  

   

   

Bakgrunn 

  

I henhold til vedtektene skal valgkomiteen velges på første møte i vårsemesteret. Valgkomiteen skal 

 bestå av 3 medlemmer der leder velges særskilt.  

  

Ifølge vedtektene er valgkomiteens oppgaver blant annet følgende: 

1. Valgkomiteen har som oppgave å rekruttere og innstille på kandidater til Arbeidsutvalget, 

Kontroll- og kvalitetskomiteen, og de tre navngitte posisjonene i Fadder.  

2. Valgkomiteen skal intervjue kandidatene og på andre måter skaffe et best mulig 

beslutningsgrunnlag for sin innstilling.  

3. Valgkomiteen skal sammen med Arbeidsutvalget rekruttere nye kandidater når representanter 

trekker seg før endt periode. 

 

 

Forslag til vedtak  

 

1). Studentparlamentet velger Siv N. Frøyland Skagseth som leder av valgkomiteen.  

 

2). Studentparlamentet velger Mohammed Abdullah Hassan og Jakob Meyer Vevatne som 

medlemmer av valgkomiteen. 

 

Enstemmig på begge punkter.  
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 Sak   04/22  Valgrapport  

Saksbehandler Nestleder for læringsmiljø  

Vedlegg  Valgrapport Studentvalget 2021  

   

   

Bakgrunn 

I etterkant av studentvalget lager nestleder for læringsmiljø, som tradisjonelt er ansvarlig for  

 studentvalget, en rapport til studentparlamentet om gjennomføringen av studentvalget. Denne skal i 

henhold til styringsdokumentene presenteres for det nye studentparlamentet. Rapporten er vedlagt.  

   

Forslag til vedtak  

 

Studentparlamentet tok rapporten til orientering.  

 

 

 

  

 Olav Johan Bjånes måtte forlate møtet. 14 stemmeberettigede igjen.   
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 Sak   05/22 Plattform for læringsmiljø og studentvelferd  

Saksbehandler Nestleder for læringsmiljø  

Vedlegg  Plattform for læringsmiljø og studentvelferd  

   

   

Bakgrunn 

Det forrige studentparlamentet har sammen med arbeidsutvalget gått inn for å justere på formatet 

til Studentorganisasjonens politikk. Dette er mest av praktiske hensyn, men det har også vært en 

veldig fin anledning til å evaluere og fornye enkelte deler av politikken. Kort forklart så er tanken at 

en plattform med mer bredt og helhetlig innhold er et bedre arbeidsdokument enn 15 lignende 

resolusjoner som må endres og tilpasses hverandre. Denne saken omhandler plattform for 

læringsmiljø og studentvelferd, og er skrevet av en arbeidsgruppe nedsatt av studentparlamentet. 

 

Gruppen bestod av Malin Setalid, Jakob Meyer Vevatne, Yngve Snarberg og var ledet av Sara Bianca 

Beitz, Nestleder for læringsmiljø.  

 

I tillegg har Venstrealliansen kommet medfølgende endringsforslag:  

Skolekravet er en kampanje for å gjøre bind og tamponger tilgjengelig på alle offentlige skoler og 

 utdanningsinstitusjoner i Norge. En undersøkelse utført på oppdrag fra Skolekravet viser at 77 % av 

 jenter i alderen 16-24 år har vært i ubehagelige situasjoner, på grunn av mangel på bind eller  

 tamponger på skoler og utdanningsinstitusjoner. Derfor støtter store aktører som UNICEF  

 Skolekravet. Denne politikken er allerede implementert i Skottland, New Zealand og andre land [1]. 

Også Venstrealliansen støtter Skolekravet. Vi mener det er viktig å sikre et inkluderende og  

 likeverdig universitet. Ingen skal oppleve menstruasjonsfattigdom, og alle skal ha lik rett til  

 utdanning. 
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9   

   

Forslag fra Venstrealliansen 

Studentparlamentet støtter Skolekravet. Bind og tamponger må distribueres gratis på skoler og 

universiteter. 

Enstemmig vedtatt.  

 

Forslag fra Venstrealliansen om bussvei:  

Studentparlamentet ønsker at bussveien skal utvides og gå gjennom UiS og nye SUS  

Forslaget falt med 8/14 (krav om to/tredjedels flertall) 

 

Forslag fra Venstrealliansen om luftkvalitet  

Bytt ut bør med skal i punktet om luftkvalitet.  

Enstemmig vedtatt.  

 

Forslag fra Venstrealliansen om flygeblad  

Et flygeblad skal lages med grunnleggende info om campus og om skolestart, denne skal være til nye 

studenter både norske og internasjonale.  

Enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget 

Studentparlamentet vedtar plattform for læringsmiljø og studentvelferd med de endringer som vedtas i 

møtet. Arbeidsutvalget ber om fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer for å inkludere eventuelle 

endringene i plattformen.  

 

Helheten ble vedtatt enstemmig 
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 Sak   06/22 Strategisk tema - diskusjonssak 

Saksbehandler Leder  

Vedlegg  Ingen 

   

   

Bakgrunn 

Tidligere har strategisk tema vært en del av parlamentsmøtene og her har blant annet prorektorene 

vært inne for å snakke om sine arbeidsområder, Studentombudet og samskipnaden har også holdt 

innlegg med relevant informasjon for studentparlamentet.  

 

Arbeidsutvalget ser for seg at dette kunne blitt tatt inn igjen, men på en litt annen måte. AU ønsker å 

vite hva parlamentet tenker om å introdusere et møte i måneden der man kan invitere inn relevante 

gjester eller ta opp temaer som parlamentet eller AU kunne tenkt seg å introdusere.  

 

Det kan gjøres på mange ulike måter, enten i en stolpetime, eller på kveldstid på Tappetårnet. Dette 

er kun eksempler og AU er veldig interessert i å høre parlamentets tanker rundt dette.  

 

 

   

Forslag til vedtak  

 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker  
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 Sak   07/22 Valg av delegasjon til NSO LM  

Saksbehandler Leder  

Vedlegg  Ingen  

   

   

Bakgrunn 

Norsk Studentorganisasjon (NSO) avholder sitt Landsmøte (LM) i Tønsberg 21. - 24. April, og til dette 

 møtet  har Universitetet i Stavanger 7 delegater. Det er vanlig at Arbeidsutvalget er med i  

 delegasjonen med mindre de skal være med på LM av andre årsaker. Det er og vanlig at noen fra 

 AU er delegasjonsleder. Det er Studentparlamentet som fatter endelig beslutning om hvem som 

 skal være delegasjonsleder og delegater.  

 

   

Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget 

 

Studentparlamentet velger: 

Eira Aas Eide som delegasjonsleder 

Sara Bianca Beitz 

Martin Solheim 

Marita Helland  

Joar Landa  

Joachim Ramsland  

Jens Fredrik Skjelstad  

 

Kandidatene ble valgt ved delegasjonsvalg.  

 

Arbeidsutvalget fikk enstemmig fullmakt til å supplere vara-listen.  
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Sak   08/22 Diskusjonssak - Studentmottak  

Saksbehandler ISU-list 

Vedlegg  Ingen  

  

Bakgrunn 

ISU-list har fremmet et ønske om å diskutere studentmottak. Dette er en diskusjonssak og 

representantene fra ISU presenterer saken i møtet.  

 

Forslag til vedtak  

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker  

 

Saken ble ikke tatt opp på møtet 



STUDENTPARLAMENTET 
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Sak   09/22 Forretningsorden   

Saksbehandler Leder  

Vedlegg  Ingen 

 

Bakgrunn 

I henhold til styringsdokumentene skal forretningsorden behandles på første møte på vårsemesteret. 

I den anledning har arbeidsutvalget gått til det uvanlige skritt å ikke innstille på endringer. Dette 

skyldes rett og slett at man hadde en veldig grundig gjennomgang sist semester, der man gjorde de 

ønskede endringene.   

 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet anser forretningsorden som behandlet.  

Enstemmig vedtatt 
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Eventuelle saker 

Møteevaluering  

Sakspapirer på mail  

Ønsker dokumenter sendt som hele PDF-er og ikke Zip  

Sende ut oppdatering om hvem som er meldt på.  

Skriftlige forslag til vedtak  

Sanitary products on campus:  

I debatten ble en mann tillagt en holdning ol han ikke hadde som mann, man skal ikke bli tillagt 

meninger eller preferanser ol på bakgrunn av kjønn +++  

 

 

 

 

 

  

   


