Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - StOr - 971 340 738

PROTOKOLL
StOr 19. November 2018
Konstituering:
Ordstyrer: Eirik Faret Sakariassen
Referent: Erik Midtbø Kvamme

Tilstede:
Moderat liste: Victoria Opsahl, Julie Wangen, Emilie Christensen
Enviromentalist: Jakob Ryen, Gunnar Halvorsen
TekNat liste: Juni Johnson, Hanne Bratland, Philip Jamissen, André Larsen
Studentaksjonen for større Tappetårn (SST): Amalie Gran, Magne Bartlett (etter pause)
Sosialdemokratisk liste: Jørgen Jakobsson, Jakob Ruus,
Kontroll- og kvalitetskomiteen: Erik Midtbø Kvamme
Arbeidsutvalget: Cathrine Johanne Sønvisen, Joachim Børlie, Una Ruzic

Antall stemmeberettigede: 13

Tilstede på bakbenk:
Universitetsstyret: Sverre Gaupås
Velferdstinget: Else Karin Bjørheim
Fadder: 17/18: Kim Roger Andersen (per telefon)
Fadder 18/19: Christian Hjelle
SmiS: Ole Jacob Riise, Lisa Ravn

Konstituering og godkjenninger
Eirik Faret Sakariassen ble valgt som ordstyrer og Erik Midtbø Kvamme som referent.
a) Møteinnkalling ble godkjent
b) Ingen saker ble meldt under eventuelt.
c) Saksliste ble godkjent.
d) Protokoll fra forrige møte ble godkjent.
e) Orienteringssaker:
•

AU v/Cathrine Johanne Sønvisen

•

AU v/Una Ruzic

•

AU v/ Joachim Børlie

•

Velferdstinget v/ Nestleder, Else Karin Bjørheim

•

Fadder 2018/19 v/ Faddersjef, Christian Hjelle

Forslag til vedtak:
•

Innkalling, saksliste, dagsorden, og protokoll godkjennes med de endringer som
måtte fremkomme på møte.

Vedtak: Forslaget vedtas enstemmig.

Sak 59/18 Budsjett, visjon og mål Fadder 2018/19
Forslag til vedtak fra AU:
•

Parlamentet godkjenner:
1. Budsjett for 2019
2. Deltakelse fra andre institusjoner
3. Bruk av t-skjorter ved Fadderuken 2019
4. Mål og visjoner for 2018/2019

Tilleggsforslag fra Enviromentalist v/Jakob Ryen:
•

Fadder skal se på hvordan de kan gjøre sin festival mer miljøvennlig.

Vedtak:
1. Forslag til vedtak fra AU vedtas enstemmig.
2. Tilleggsforslag fra Jakob Ryen vedtas enstemmig.

Orienteringer etter pausen:
•

Universitetsstyret v/Sverre Gaupås

•

Representant fra sentrale organ V/Magne Bartlett

Sak 55/18 Rapport for Fadder 17/18
Samlet vedtak fra Enviromentalist, SST, Moderat og Sosialdemokratisk liste:
•

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.

Vedtak: Forslaget vedtas enstemmig av Studentparlamentet.

Sak 60/18 Endring av punkt i økonomireglementet
Forslag til vedtak:
•

Økonomireglementet, § 2.3, punkt a og d, endres til henholdsvis:
o Punkt a: Leder av Fadder har det overordnede ansvaret for Fadder sin økonomi
og står ansvarlig for økonomien
o Punkt d: Leder av Fadder kan delegere særskilte økonomiske oppgaver til en av
sine nestledere, men førstnevnte har fortsatt det overordnede ansvaret for
Fadder sin økonomi.

Vedtak: Forslaget vedtas enstemmig.

Sak 61/18 Endring av arbeidsavtale til Fadder i StOr
Forslag til vedtak:
•

Legge til setning i punkt 4 i arbeidsavtalen til Leder for Fadder I StOr til:
«Kompensasjon utbetales den 15. i hver mnd. Fra september til Fadderrapporten er
godkjent av studentparlamentet, regulert ut i fra bevilgningen fra
Studentparlamentet. Er det foretatt feil ved utbetaling av kompensasjon, kan
bedriften foreta den nødvendige justeringen ved neste utbetaling.

•

Legg til setning i punkt 4 i arbeidsavtalen til nestleder for Fadder i StOr til:
«Studenten kan søke om kompensasjon av Stavanger Kommune. Dersom søknaden
blir innvilget har studenten krav på følgende: kompensasjon utbetales den 15. i hver
mnd. Fra januar til fadder rapporten er godkjent av studentparlamentet, regulert ut i
fra bevilgningen fra Studentparlamentet. Er det foretatt feil ved utbetaling av
kompensasjon, kan bedriften foreta den nødvendige justeringen ved neste
utbetaling.

Vedtak: Forslaget vedtas enstemmig.

Sak 62/18 Lukket sak
Forslag til vedtak:
•

Saken flyttes til slutten av møtet.

Vedtak: Forslaget vedtas enstemmig.

Sak 63/18 20-kr ordningen
Forslag til vedtak:
•

Studentparlamentet gir midlene fra 20kr-ordningen til «Makani MySpace»

Vedtak: Forslaget vedtas enstemmig.

Sak 64/18 Resolusjon: nyskapende utdanningsløsninger
Forslag til vedtak:
1. Studentparlamentet vedtar resolusjon: nyskapende utdanningsløsninger, med
følgende endringer i resolusjonen:
•

Tilleggsforslag fra Jørgen Jakobsson: Det skal tilføyes i annet avsnitt etter siste
setning: «Disse fagene skal komme i tillegg til det påbegynte studieløpet. Det kreves
også at flere fag åpnes for studentene på tvers av fakultetene.»

•

Tilleggsforslag fra Magne Bartlett: Første setning i tredje avsnitt endres til:
Universitetet bør også «se på muligheten til å inngå samarbeidsavtaler om
sommerskole med utenlandske universitetet og jobbe for at UiS skal markedsføre
muligheten for sommerskole bedre.»
2. Arbeidsutvalget i StOr løfter resolusjonen i de styrer til utvalg på universitetet
som gir gjennomslag og fører til igangsetting av tiltak.

•

Tilleggsforslag fra Jakob Ryen: Nye åpne emner må ses i sammenheng med at
eksamener kan kollidere.

Vedtak: Forslag punkt 1 med endringsforslagene fra henholdsvis Jakobsson og Bartlett,
samt forslag punkt 2, vedtas enstemmig. Tilleggsforslag fra Ryen vedtas også enstemmig.

Sak 65/18 Tiltak for bedring av psykisk helse
Forslag til vedtak fra Moderat liste:
1. StOr skal arbeide for å hjelpe å fremme arrangementene til linjeforeningene og
studentorganisasjonene bedre på UiS
2. StOr skal arbeide for å opplyse studentene om de tilgjengelige studentrabattene som
er, i tillegg arbeide for flere studentrabatter
3. StOr skal arrangere flere lavterskeltilbud med en sosial møteplass som f. eks.
grillingen etter fadderuken
Nesteleder for læringsmiljø sitt forslag til vedtak:
•

Saken vedtas uten kulepunkt 3.

Vedtak: Punkt 1 og 2 vedtas enstemmig.
Studentparlamentet voterer over kulepunkt 3 (10 er for og 3 er kontra). Vedtatt.

Sak 66/18 Halvårsrapport fra KK
Forslag til vedtak fra KK:
•

Studentparlamentet tar rapporten til orientering.

Vedtak: Forslag til vedtak vedtas enstemmig.

67/18 Godkjenning til bruk av midler på julebord
Forslag til vedtak:
•

Studentparlamentet godkjenner bruk av 15.500kr. fra budsjettpost: «profilering av StOr
og informasjon» til julebord for Studentparlamentet.

•

Penger til overs fra valgkampbudsjettet bør brukes først.

Vedtak: Forslaget til vedtak vedtas enstemmig.

68/18 Resolusjon om psykisk helse
Forslag til vedtak fra Enviromentalist:
•

Studentparlamentet vedtar resolusjonen om psykisk helse, med følgende endringer:
o Det tilføyes etter siste setning i tredje avsnitt, kulepunkt 5:
«Universitetet skal jobbe for å øke antallet psykologer og psykiatere på
campus.»

•

Arbeidsutvalget i StOr løfter resolusjonen om psykisk helse i de styrer og utvalg på
universitetet som gir gjennomslag og fører til igangsetting av tiltak.

•

Resolusjonen skal revideres etter neste ShoT-undersøkelse

Vedtak: Forslag til vedtak med endringsforslag fra Jakobsson, vedtas enstemmig.

Evt.
Ingen saker meldt.
Møtet heves.

