PROTOKOLL
STUDENTPARLAMENTET

Dato: 20.03.18
Sted: Styrerom 4. etasje AR
Tid: 16:30- 20:00
Konstituering
Godkjenninger
Orienteringer
Saksliste:

15 min

13/18

Fadder: Revidert budsjett

15 min

14/18

Valg: Handlingsplankomité

15 min

15/18

Valg: Prinsipprogramkomité

15 min

16/18

Revidering: Stillingsbeskrivelser

30 min

PAUSE

10 min

17/18

Bedre grupperom-løsningen

15 min

18/18

Studentkoppen

15 min

19/18

Revidering: Budsjett

20 min

20/18

Diskusjonssak: Åpent brev om universitetet
Technion

15 min

Møteevaluering

___________________________________________________________________________
Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger
Sara Jalali
Leder

Emma Øren
Nestleder for Læringsmiljø
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Konstituering
Valg av ordstyrer, referent og bisitter

Godkjenninger
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste og dagsorden- AU ønsker å stryke 15/18 fra sakskartet og
utsette det til neste møte. Sak 20/18 utsettes til neste møte.
Godkjenning av protokoll for forrige møte
Saker under eventuelt

Forslag til vedtak:
Innkalling, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de endringer som måtte
fremkomme i møtet.

Orienteringer:
Arbeidsutvalget i StOr (skriftlig)
Universitetsstyrerepresentantene
Orienterer om opprettelse av jordmorutdanningen. Signere Magna Carta som handler om
prinsipper og verdier som UiS skal ha. Prosessen med ansatt rektor har begynt. StOr skal
oppnevne en student inn i valgkomiteen. Starter streaming av universitetsstyremøtene fra
høsten av.
Nasjonal studentorganisasjon
Representanter i nasjonale organ tilknyttet StOr
Informerer om landsmøtet i NSO.
Studentsamskipnaden i Stavanger

Velferdstinget i Stavanger
Fadder

Eventuelt:
KK har en sak.
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Sak:13/18
Fadder: Revidert budsjett
Saksbehandler: Faddersjef
Vedlegg: Fadder sitt reviderte budsjett og noter
____________________________________________________________________
Bakgrunn
Fadder har utarbeidet et forslag til revidert budsjett. Fadder vil kort redegjøre for sitt reviderte
budsjett, og vil ta imot eventuelle spørsmål.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar Fadder sitt reviderte budsjett.

Vedtak:
Studentparlamentet vedtar Fadder sitt reviderte budsjett.
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Sak: 14/18 Valg: Handlingsplankomité
Saksbehandler: Leder
Vedlegg: Ingen vedlegg
____________________________________________________________________
Bakgrunn
I henhold til vedtektene skal det velges en handlingsplankomité som skal utarbeide et forslag
til arbeidsoppgaver for StOr i AU-perioden 18/19. En handlingsplan skal gi en pekepinn på
hvor organisasjonen bør gå og hva neste AU skal jobbe med for å få gjennomført
institusjonelt, regionalt og nasjonalt arbeid.
Hver liste har skal velge et medlem og et personlig varamedlem til komiteen.
Arbeidsutvalget foreslår Nestleder for Læringsmiljø v/Emma Øren, som sekretær for
komitéen. Sekretær har talerett og forslagsrett i komitéen, men ikke stemmerett.

Forslag til vedtak/ Proposed motion
Studentparlamentet velger Nestleder for læringsmiljø v/Emma Øren, som sekretær for
handlingsplankomiteen.
The Student Parliament elects Vice President for Learning Environment w/Emma Øren, as
secretary for the work program committee
Studentparlamentet velger følgende personer som medlem av arbeidsprogramkomiteen:
1.
2.
3.
4.
5.
Studentparlamentet oppnevner følgende personer som personlige varaer:
1.
2.
3.
4.
5.
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The Student Parliament elects the following persons as members of the work program
committee:
1.
2.
3.
4.
5.
The Student Parliament appoints the following persons as personal deputies:
1.
2.
3.
4.
5.

Vedtak:
Studentparlamentet velger følgende personer som medlem av arbeidsprogramkomiteen:
1. Jakob Ryen
2. Jakob Ruus
3. Hanne Bratland
4. Benjamin Erikstad
5. Julie Wangen
Studentparlamentet oppnevner følgende personer som personlige varaer:
1. Jasmin Alimani
2. Liv- Åse Hesvik- Locke
3. Juni Johnson
4. Bjørn Schaal
5. Victoria Opsahl
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Sak: 15/18 Valg: Prinsipprogramkomité
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø
Vedlegg / Attachements: Ingen / None
____________________________________________________________________
Bakgrunn
Et prinsipprogram omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på.
Prinsipprogrammet skal revideres og det skal nedsettes en prinsipprogram-komité som skal
utarbeide forslag til revidering av prinsipprogrammet og sende dette til arbeidsutvalget.
Hver liste har skal velge et medlem og et personlig varamedlem til komiteen.
Arbeidsutvalget foreslår Leder v/Sara Jalali, som sekretær for komitéen. Sekretær har talerett
og forslagsrett i komitéen, men ikke stemmerett.
Det endelige prinsipprogrammet vedtas under siste studentparlamentsmøte før sommeren.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet velger Leder v/Sara Jalali, som sekretær for handlingsplankomiteen.
The Student Parliament elects the President w/Sara Jalali, as secretary for the program
committee
Studentparlamentet velger følgende personer som medlem av arbeidsprogramkomiteen:
1.
2.
3.
4.
5.
Studentparlamentet oppnevner følgende personer som personlige varaer:
1.
2.
3.
4.
5.
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The Student Parliament elects the following persons as members of the work program
committee:
1.
2.
3.
4.
5.
The Student Parliament appoints the following persons as personal deputies:
1.
2.
3.
4.
5.
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Sak: 16/18 Revidering: Stillingsbeskrivelser
Saksbehandler: Leder
Vedlegg: Stillingsbeskrivelser
____________________________________________________________________
Bakgrunn
Studentparlamentet vedtok i 2015 at Arbeidsutvalget i StOr skulle bestå av tre studenter på
heltid. I henhold til Arbeidsutvalgets respektive stillingsbeskrivelser og handlingsplan syntes
nåværende Arbeidsutvalg at inneværende arbeidsperiode har vært utfordrende. Dette fordi
nåværende Arbeidsutvalg har opplevd stillingsbeskrivelsene som overlappende, uklare og
omfattende. Arbeidsutvalget har på bakgrunn av dette et ønske om å tydeliggjøre
Arbeidsutvalgets roller og stillingsbeskrivelser. Dette for at StOr i fremtiden skal ha mulighet
til å arbeide mer spisset og mer politisk enn tidligere.
I henhold til arbeidsperioden som har gått, ser nåværende arbeidsutvalg det som nødvendig
for organisasjonens fremtidige drift at det arbeides mer politisk enn tidligere. Dette fordi
Arbeidsutvalget ønsker at organisasjonen får en tydeligere aktør i samfunnets politiske
dagsorden.
Overgangen til Politisk- og Organisatorisk Nestleder vil bidra til en mer oversiktlig fordeling
av arbeidsmengde, samt tydeligere rolleavklaringer og organisasjonens offentlige profil.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar de foreslåtte endringer av stillingsbeskrivelsene slik de er foreslått i
vedlegg, her ved Leder, Politisk Nestleder og Organisatorisk Nestleder.

Prøvevotering av forslag til vedtak. Falt med 3 mot 15 stemmer.

Endringsforslag fra Jakob Ryen: Det skal opprettes en arbeidsgruppe som
Studentparlamentet velger opp mot valget av nytt AU for året 19/20.
Vedtak: Godkjent med overveldende flertall.

Tilleggsforslag fra Aleksander Egeli: Dagens stillingsbeskrivelse revideres på neste møte.
Vedtak: Godkjent med overveldende flertall.

Tilleggsforslag fra Jørgen Jakobsson: Det er ønskelig at AU er åpne om de utfordringer
som de har hatt. Dette for å gjøre arbeidet med revidering av stillingsbeskrivelsene. Videre
oppfordrer det til mer utdypende kommunikasjon mellom AU og listeledere.
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Vedtak: Godkjent med overveldende flertall

Vedtak: Helheten er godkjent enstemmig.
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Sak: 17/18 Sak fra liste: Bedre grupperom-løsningen
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø
Vedlegg: Sak fra Moderat Liste
____________________________________________________________________
Bakgrunn
Arbeidsutvalget i StOr har mottatt en sak fra Moderat Liste som omhandler å bedre dagens
løsning ved eksisterende grupperom. Moderat Liste belyser problematikk rundt de grupperom
som står tomme og dagens reserveringssystem av grupperom.
Nestleder for Læringsmiljø ser seg enig i at dagens grupperomløsning ikke er optimal, heller
ei tilstrekkelig i henhold til antall studenter tilsluttet Universitetet i Stavanger (UiS). Per i dag
finnes det totalt 85 tilgjengelige grupperom som studenter og ansatte har mulighet til å
reservere. Studenter har i dag mulighet til å reservere fire - 4 – timer per uke per student,
mens ansatte har mulighet til å reservere åtte – 8 – timer per uke per ansatt. Nestleder for
Læringsmiljø ser derfor at utfordringen ved dagens grupperomløsning foreligger i mangel på
antall disponible grupperom, heller enn problematikk knyttet til dagens reserveringssystem og
lite utnyttede grupperom.
En økning i antall timer for reservasjon av grupperom vil ikke løse det faktum at det er lite
tilgjengelige grupperom for den generelle student og faglig ansatt ved UiS. Dagens
timeordning for reservering av grupperom er av hensikt å gi et flertall av studentmassen
mulighet til å reservere grupperom, da det er for få disponible grupperom i forhold til antall
studenter på UiS.

Forslag til vedtak



StudenOrganisasjonen StOr skal arbeide for å øke antall disponible grupperom på
Universitetet i Stavanger.
StudentOrganisasjonen StOr skal arbeide for å bedre dagens reserveringssystem av
grupperom på Universitetet i Stavanger.

Vedtak:
 StudenOrganisasjonen StOr skal arbeide for å øke antall disponible grupperom på
Universitetet i Stavanger.
 StudentOrganisasjonen StOr skal arbeide for å bedre dagens reserveringssystem av
grupperom på Universitetet i Stavanger.
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Sak: 18/18 Sak fra liste: Studentkoppen
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø
Vedlegg: Sak fra EnvironmentaList
____________________________________________________________________
Bakgrunn
Arbeidsutvalget i StOr har mottatt en sak fra EnvironmetaList om et ønske om en
«Studentkopp» som med hensikt skal spare miljøet, lommeboka og å verne om trøtte
studenter. EnvironmentaList foreslår at det selges en studentkopp til et fastsatt beløp hvert
semester som vil gi studentene mulighet til påfyll av kaffe i studentkoppen uten ekstra
kostander.
Nestleder for Læringsmiljø ser hensikten med forslaget da det konsumeres store mengder
kaffe blant studentmassen ved Universitetet i Stavanger (UiS). Likevel ser Nestleder for
Læringsmiljø forslaget om en studentkopp-ordning som lite hensiktsmessig, da det per i dag
allerede eksisterer en studentkopp i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) sine kaféer. SiS
sin eksisterende studentkopp-ordning gir i dag studentene mulighet til å kjøpe rimeligere kaffe
i løpet av studietiden. Som et alternativ til SiS sin studentkopp-ordning eksisterer det
engangspappbeger laget av 100% fornybar råvare i form av maisstivelse.
Nestleder for Læringsmiljø ser likevel behovet for en bevisstgjøring blant studentmassen om
at det kastes store mengder plast i form av lokk til engangspappbegrene og plastbestikk.
Nestleder for Læringsmiljø mener derfor at det bør utarbeides tiltak som kan bedre dagens
forbruk av plastlokk og plastbestikk i SiS sine kaféer.

Forslag til vedtak
 StudentOrganisasjoen StOr skal arbeide for at SiS kaféene ser på alternative løsninger
til dagens forbruk av plastlokk og plastbestikk i deres respektive kaféer.
 StudentOrganisasjonen StOr skal følge opp at medbragte kopper og/eller SiS sin
studentkopp gir rimerligere kaffe enn ved kjøp av kaffe i engangspappbegre.

Endringsforslag fra Jakob Ryen: StOr skal arbeide for at en studentkopp- ordning hvor
studentene betaler semester vis for kaffe blir innført på Universitetet i Stavanger.
Vedtak: Ikke godkjent.

Vedtak:
 StudentOrganisasjonen StOr skal arbeide for at SiS kaféene ser på alternative
løsninger til dagens forbruk av plastlokk og plastbestikk i deres respektive kaféer.
 StudentOrganisasjonen StOr skal følge opp at medbragte kopper og/eller SiS sin
studentkopp gir rimerligere kaffe enn ved kjøp av kaffe i engangspappbegre.
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Tilleggsforslag fra Jakob Ruus: Saken sendes også til VT, og StOr AU oppfordrer VT til å
vedta studentkoppen.
Vedtak: Godkjent.
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Sak: 19/18 Revidering: Budsjett
Saksbehandler: Organisasjonskonsulent
Vedlegg: Forslag til revidert budsjett
____________________________________________________________________
Bakgrunn
På bakgrunn av økt tilskudd fra UiS og endring av lederlønnen for en periode på tre måneder
må budsjettet revideres. Vi har omdisponert 105 000 kr ekstra i tilskudd fra UiS samt
71499,90 kr fra lederlønnsposten.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet godkjenner det reviderte budsjettet.

Endringsforslag: 71499,90 kroner overføres til nestlederne. Hentes fra reisekostnader 10
000, sosiale aktiviteter 10 000, avis 1000, AU 30 000 og Studentparlamentet 10 000.
Vedtak: Godkjent.
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Sak: 20/18 Diskusjonssak: Åpent brev om universitetet Technion
Saksbehandler: Leder
Vedlegg: Åpent brev om universitetet Technion
____________________________________________________________________
Bakgrunn
Arbeidsutvalget i StOr har mottatt et åpent brev som angår Universitetet i Stavanger (UiS) sin
samarbeidsavtalen med det Israelske universitetet Technion. Samarbeidsavtalen handler
primært om utveksling av erfaring og forskning innen petroleumsteknologi.
I brevet argumenteres det at nåværende olje og energiministre har uttrykt støtte til et slikt
samarbeid, selv om to tidligere utenriksministre har frarådet norske aktører å samarbeide om
olje- og gassutvinning med land som ikke har avklart grenselinjer i forhold til havrett og
folkerett.
I følge brevet er universitetet Technion en sentral samarbeidspartner med israelske
militærindustrielle aktører som operer en folkerettsstridig okkupasjon. Videre i brevet står det
at Israel ikke har undertegnet Havrettskonvensjonen og bruker sin kontroll over petroleum og
andre råvareressurser til å øke sin kontroll over den palestinske befolkningen.
På bakgrunn av argumentasjonen som fremkommer i brevet ønskes det at styret ved UiS
avvikler samarbeidsavtalen UiS har med det israelske universitetet Technion.

Forslag til vedtak
Saken diskuteres i Studentparlamentsmøtet og tas til orientering.
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21/ 18 Lukket sak.
Vedtak: Godkjent
Tilleggsforslag fra Jørgen Jakobsson: Gå hjem og bearbeide saken og lage gode forslag til
gode rutiner og endringer til rutinene i organisasjonen.
Vedtak: Godkjent

AU får mandat til å innkalle til ekstraordinært møte
Vedtak: Godkjent
KK ber om votering på om det er ønskelig med et ekstraordinært møte der forslag og innspill
kan bli diskutert videre.
Studentparlamentet ønsker et ekstraordinært møte.
Vedtak: Godkjent.

Tilleggsforslag fra Jørgen Jakobsson: Utsette sak 20/18 til neste møte.
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