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StudentOrganisasjonen StOr
ved Universitetet i Stavanger

Rapport Sommerfullmakt
AU har brukt sommerfullmakten til følgende:

Oppnevning av tillitsvalgte i forskjellige styrer, råd og utvalg
Etter forrige studentparlamentsmøte var det fortsatt mange studentrepresentantplasser som
måtte fylles i de forskjellige styrene, rådene og utvalgene. Nestleder for Utdanning har i løpet
av sommeren og begynnelsen av høsten brukt mye tid på å finne studentrepresentanter til
disse vervene.
StOr har i hovedsakelig brukt linjeforeningene til å finne studentrepresentantene.

KRIK har fått unntak i bestemmelsen om at styreleder må være student (for dette
semesteret)
KRIK har slitt med rekrutteringen til styret, og nåværende styreleder var ferdig som student
våren 2017. I henhold til foreningene og organisasjonenes samarbeidsavtale med StOr må
styreleder være student. KRIK har fått unntak fra denne bestemmelsen for dette semesteret
da de skal ha et nytt årsmøte høsten 2017.
StOr ønsker å legge til rette for fortsatt engasjement i alle foreninger og organisasjoner
tilknyttet StOr og så det som mest hensiktsmessig å gi KRIK unntak for å sikre fortsatt
engasjement.

Møteplan høsten 2017
Studentparlamentsmøtene høsten 2017 vil være 13. september, 18. oktober og 22.
november. Arbeidsutvalget har brukt sommerfullmakten til å vedta disse datoene da
høstsemesteret er kortere og det er viktig for Arbeidsutvalget å ha disse datoene klare tidlig
for at vi skal kunne planlegge så godt som mulig.

Prioritering av bygg tilknyttet UiS
StOr har blitt invitert til å sende inn en prioritert liste over hvilke behov vi ser er nødvendige
på de forskjellige byggene på campus. Arbeidsutvalgets frist var 5. september noe som førte
til at vi var nødt til å vedta prioriteringene på sommerfullmakt. StOr har tatt utgangspunkt i
Arbeidsprogrammet for 2017/2018 i sine prioriteringer. Vi valgte å holde en kort, presis og
realistisk liste for å øke sjansen for gjennomslag.
Denne saken vil bli orientert om i egen sak i parlamentsmøtet.

Studentvalget 2017
Studentvalget 2017 vil bli avholdt mellom 16. oktober og 27. oktober (klokken 12.00 –
klokken 12.00). Arbeidsutvalget må tidlig sende inn datoene til UiS sitt valgstyre for at de og
skal kunne planlegge valget. Arbeidsutvalget valgte disse datoene da de 2 foregående ukene
er høstferie i Norge.

Videre har StOr forholdt seg til budsjettpostene vedtatt av Studentparlamentet og har ikke
gjort endringer i budsjettet.

