SAKSLISTE
EKSTRAORDINÆRT STUDENTPARLAMENTSMØTE

Dato / Date: 07.12.18
Sted /Location: 4.Etasje, AR
Tid /Time: 16.00-18.00

Konstituering / Constitution
Godkjenninger / Approvals

Saksliste / Agenda:
55/18

Rapport fra Fadder

1 time

69/18

Lukket sak

45 min

70/18

Valg av Kontroll og Kvalitetskomite (KK)

15 min

Eventuelt

Møteevaluering

Med vennlig hilsen
Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger

Cathrine J. Sønvisen
Leder

Una Ruzic
Nestleder for Utdanning

Joachim Børlie
Nestleder for Læringsmil
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Konstituering / Constitution

Valg av ordstyrer, referent og bisitter

Arbeidsutvalget foreslår:

Eirik Faret Sakariassen som ordstyrer
Alva Amalie Eide som referent

Godkjenninger / Approvals
● Godkjenning av innkalling
● Godkjenning av saksliste og dagsorden
● Godkjenning av protokoll for forrige møte
● Saker under eventuelt

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

Eventuelt
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Sak / Case:

55/18 Rapport fra Fadder

Saksbehandler / Executive officer:

Faddersjef 2017/2018 / Leader of Fadder
2017/2018

Vedlegg / Attachments:

55-18-3 Rapport Fadderfestivalen 2018
55-18-4 Endelig resultatrapport Fadder
2018
55-18-5 Samlet dokument, spm og svar
55-18-6 Spørsmål fra Studentparlamentet
55-18-7 Svar fra tidligere faddersjef
55-18-8 PSS rapport

Bakgrunn / Background
På forrige studentparlamentsmøte (19.11.18) ble det gjort følgende vedtak:
•

Studentparlamentet finner det sterkt kritikkverdig at gjennomføringen av Fadderuken
2018 resulterte i et så stort underskudd. Studentparlamentet utsetter saken til følgende
er levert:
o AU i StOr samler inn spørsmål fra Studentparlamentet. Disse skal være sendt
til leder innen 23. november.
o Tidligere faddersjef skal besvare disse spørsmålene innen 28. november.
Svarene skal sendes leder.
o Tidligere faddersjef sender rapporten fra PSS til leder. Dette vedlegges til
Studentparlamentet.

•

AU innkaller til ekstraordinært studentparlamentsmøte før jul.

StOr leder har fått inn spørsmålene på fristen og svarene på fristen. Leder mottok også PSS
rapport samtidig som svarene på spørsmålene fra studentparlamentet. Det ble totalt 23
spørsmål som tidligere faddersjef har svart på.
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At the previous student parliament meeting (19.11.18) the following motion was made:
•

The Student Parliament finds it highly questionable that the Fadder week of 2018
resulted in such a large deficit. The Student Parliament postphones case 55/18 until the
following is delivered:
o Executive Committe (EC) at StOr collects and recieves questions from the
Student Parliament. These must be sent to the president of StOr by the 23rd of
November.
o Former leader of Fadder will answer these questions by the 28th of November.
The answers shall be sent to the the president of StOr.
o Former Fadder leader sends the report from PSS to leader. This is attached to
the Student Parliament.

•

EC arranges an extraordinary student parliamentary meeting before Christmas.

The president of StOr has received the questions and answers on the proposed deadline. The
president of StOr has also received the PSS report at the same time as the answers to the
questions from the student parliament. There were a total of 23 questions that former
leresponded to.
Forslag til vedtak / Proposed motion
1. AU ønsker at studentparlamentet finner et forslag til vedtak.
2. Studentparlamentet tar fadder rapport 2018 til orientering.
3. Studentparlamentet tar fadder rapport 2018 til orientering med disse
merknadene som kom opp i møtet:
1. EC wishes that the student parliament proposes a motion.
2. The Student Parliament takes the fadder report 2018 into
consideration.
3. The Student Parliament takes the fadder report 2018 into
considerations with these remarks that arose at the meeting:
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Sak / Case:

69/18 Lukket sak / Closed case

Saksbehandler / Executive
officer:
Vedlegg / Attachments:

Leder / President
Ingen / None

Bakgrunn / Background
Arbeidsutvalget foreslår dette som en lukket sak.

The Executive Committee suggests this case as closed.

Forslag til vedtak fra AU / Proposed motion
Studentparlamentet vedtar at saken er lukket.
The Student Parliament admits the case as closed.
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Sak / Case:

70/18 Valg av Kontroll og Kvalitetskomite
(KK)

Saksbehandler / Executive officer:

Valgkomiteen og leder / Nomination
Committee and president

Vedlegg / Attachments:

None / Ingen

Bakgrunn / Background
I henhold til vår vedtekter jf. 8.1 (1): Kontroll- og kvalitetskomiteen (KK) skal velges av
Studentparlamentet, der ett medlem velges på det siste møtet i høstsemesteret og ett medlem
velges på det siste møte i vårsemesteret.

Det har blitt annonsert på StOr sine nettsider at søknader skal sendes inn til valgkomiteens
mail ved StOr. På bakgrunn av tekniske problemer har ikke valgkomiteen fått tilgang til
valgkomite mailen. Derfor har ikke valgkomiteen hatt mulighet til å se eventuelle søknader
som eventuelt har kommet inn.

According to our statutes cf. 8.1 (1): The Control and Quality Committee shall
be elected by the Student Parliament, where one member will be elected at the
last meeting of the autumn semester and one member will be elected at the last
meeting of the spring semester.

It was announced on StOr’s web pages that all applications must be submitted to
the nomination committee's mail at StOr. Due to technical problems, the
Nomination Committee did not receive access to the election committee mail.
Therefore, the Nomination Committee has not had the opportunity to see any
applications.

Forslag til vedtak / Proposed motion
●

Saken utsettes og Alva Amalie Eide og Erik Midtbø Kvamme velges
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til neste studentparlamentsmøte.

● This case is postponed and Alva Amalie Eide and Erik Midtbø Kvamme will be
elected for the next student parliamentary meeting.

Eventuelt / Alternative cases
Møteevaluering / Meeting evaluation
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