
PROTOKOLL 
STUDENTPARLAMENTET 

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - Studentparlamentet 

Konstituering / Constitution  
Strategisk tema / Strategic topic 20 min 
Mat / Food  30 min 
Godkjenninger / Approvals  5   min 
Orienteringer / Orientations   30 min 

Saksliste / Agenda: 
46/19 Supplering av nye medlemmer 15 min 

47/19 Møteplan 10 min 

48/19 Halvårs økonomirapport for StOr 45 min 

49/19 Revidering av økonomireglement 25 min 

50/19 Lukket sak 30 min 

51/19 Valg av representanter til Velferdstinget (VT) 15 min 

52/19 Studentenes strategi 2025 20 min 

Eventuelt 

Møteevaluering 

Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger 

Joachim Børlie   Philip Lundberg Jamissen   Mahnoor Raja 
Leder      Nestleder for Utdanning    Nestleder for Læringsmiljø     

Dato / Date: 28.08.19 
Sted /Location: AR T-403 
Tid /Time: 16.00-20.00 
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Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - Studentparlamentet 

Stemmeberettigede 

Truls Lunde (vara), Aji Naffie Cham (vara), Ellen Amalie Simensen (vara), Gunnar K. Halvorsen, 
Jasmin Alimari, Anne Helene Thorvaldsen, Emilie Christensen, Lawrence Dean Mulbah, Eira 
Aas Eide (vara), Kine Hagen, Kotryna Fjetland (vara), Ørjan Andreassen (vara), Torbjørn 
Gundersen, Rebakka Hansen (vara).  

Totalt 14 stemmeberettigede før supplering. 

Andre deltagere 

Joachim Børlie (leder StOr), Mahnoor Raja (nestleder StOr), Philip Jamissen (nestleder StOr), 
Mikael Johnsen (org. kons), Helena Mjelde og Ragnhild Ekren (kontrollkomiteen), Una Ruzic 
(faddersjef 2019), Cathrine Sønvisen (UiS styret), Astrid Birgitte Eggen (UiS), Even Hallås 
(Velferdstinget i Stavanger), Marble Frzd (kandidat til supplering), Thea Christiane Søreide 
Hjelkrem (kandidat til supplering), Hans Herrera Navarro (kandidat til supplering).  
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Konstituering / Constitution 

Foreslått: Jonas Strisland som ordstyrer, Mikael Johnsen som referent. 

Enstemmig vedtatt.   

Strategisk tema / Strategic topic 

Prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen 

Godkjenninger / Approvals 

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av saksliste og dagsorden
- Godkjenning av protokoll for forrige møte
- Eventuelle saker

Studentvalget 
Orientering om klimabrøl 

Innkalling, saksliste, dagsorden, protokoller og eventuelle saker enstemmig godkjent. 

Orienteringer /Briefings: 

• Arbeidsutvalget i StOr

• Universitetsstyrerepresentantene

• Nasjonal studentorganisasjon (NSO)

• Representanter i nasjonale organ tilknyttet StOr

• Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS)

• Velferdstinget i Stavanger (VT)

• Fadder
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Sak / Case: 46/19 Supplering / 

Saksbehandler / Executive officer: Leder / President 

Vedlegg / Attachments: 

Bakgrunn / Background 

I henhold til valgreglementet pkt. 2.10 skal supplering i Studentparlamentet skje slik at den 
mandatfordeling listene fikk i valget ivaretas. Listen(e) som har tomme plasser skal selv 
innstille på kandidatene de ønsker supplert. According to the Election Rules point 2.10, 
supplementation of members of the Student Parliament must happen in accordance to the 
amount of Parliamentary seats the list gained from the election. The list(s) who has/have 
empty seats can propose the candidates they wish to have supplemented. 

Forslag fra studentparlamentet / Proposed representatives from the student Parliament. 

Liberalmoderat Liste  
Eira Aas Eide velges til fast representant, erstatter Mahnoor Raja. 

Environmentalist  
Thea Christiane Søreide Hjelkrem velges som fast representant, erstatter Jakob Ruus.  
Truls Lunde velges som fast representant, erstatter Jakob Ryen.  
Ellen Amalie Simensen velges som fast representant, erstatter Amalie Gran. 
Aji Naffie Cham velges som fast representant, erstatter Kurt Lucas Neuenschwander  

Teknat-liste 
Siri Elisabeth Raustein velges som fast representant, erstatter Philip Jamissen. Andreas 
Sveen velges til fast representant, erstatter Magnus Brun.  
Grethe Eiane velges som ny vara.  
Martin Skår velges som ny vara.  
Erik Dahl Fidje velges som ny vara.  
Haakon Skotner Hegstad velges som ny vara.  

ISU-list 
Hans Herrera Navarro velges som fast representant, erstatter Rhys Temple 
Maryam Farzad velges som ny vara.  

Studentparlamentet godkjenner suppleringsvalg(ene) til listen(e) Student Parliament approves 
the supplementation choices of the lists 

Enstemmig vedtatt / Unanimously decided. 
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Sak / Case:  47/19 Møteplan / Meeting schedule 

Saksbehandler / Executive officer:  Nestleder for Læringsmiljø / Vice President 
for Learning Environment  

Vedlegg / Attachments:  

 
 
 
Bakgrunn / Background 
 
Arbeidsutvalget innstiller på følgende møteplan /The Executive Committee proposes the 
following meeting schedule:  
 
Onsdag 9. oktober / Wednesday 9th October  
Onsdag 27. november / Wednesday 27th November  
 
 
Forslag til vedtak / Proposed motion 
 

Studentparlamentet godkjenner møteplanen for høstsemesteret 2019.  

Student Parliament approves the meeting schedule for the fall semester 2019.  
 
Enstemmig vedtatt / Unanimously decided.  
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Sak / Case:  48/19 Halvårs økonomirapport for StOr /  

Saksbehandler / Executive officer:  Mikael Johnsen 

Vedlegg / Attachments:  

 
 
 
 
 
 

 

Orienteringssak uten vedtak / Briefing with no decition.  
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Sak / Case:  49/19 Økonomireglement / Financial 
Reculations 

Saksbehandler / Executive officer:  Nestleder for Utdanning / Vice President for 
Education 

Vedlegg / Attachments: Gammelt økonomireglement 
Nytt økonomireglement. 

 
 
 
Bakgrunn / Background 
 

§ 2.1 pkt. b sier at økonomireglementet skal behandles på første møtet på høstsemesteret. 
De fleste forslagene til vedtak er forslag som retter opp i skrivefeil eller utdyper, slik at 
dokumentet blir lettere å forstå. 
Forslag til miljøreglement har vært tatt opp i studentparlamentet opptil flere ganger tidligere 
uten å bli vedtatt inn i styringsdokumentene. Forslaget som ligger til grunn her er et forslag 
som er veldig likt som miljøreglementet til Norsk Studentorganisasjon (NSO).  
 
Voteringsorden: 

• Forslag 1 stemmes over. Faller forslag 1, faller hele saken. 
• Forslag 2 stemmes over. 
• Forslag 3 stemmes over. 
• Forslag 4 stemmes over hvis forslag 3 faller. 

 
Because §2.1 point b, the financial regulations must be renewed in the first meeting in the 
autumn semester. There are some changes that fixes writing errors and makes things appear 
clearer than before.  
There is new environmental regulations proposed for this meeting. An environmental 
regulation has been proposed before, but has not been adopted by the Student Parliament. 
This proportion is based on the new regulations in The Norwegian Student Union (NSO). 
 
Order of voting: 

• Voting for proposal 1. If it falls, the case falls. 
• Voting for proposal 2. 
• Voting for proposal 3. 
• Voting for proposal 4 if proposal 3 falls. 
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Forslag til vedtak / Proposed motion 

Forslag 1: 
 Åpne økonomireglementet. 

 
Forslag 2:  

• Endre navn fra «Økonomireglement for Studentorganisasjonen ved Universitetet i 
Stavanger StOr» til «Økonomi- og miljøreglement for Studentorganisasjonen ved 
Universitetet i Stavanger StOr», forkortet «Økonomi- og miljøreglement» 

• Endre «§4 Generelt» til «§5 Generelt» 
• Legge til «§4 Bærekraft og miljøbestemmelser» (se vedlegg) 
• Åpne vedtektene 
• Endre alle punkter der det står «Økonomireglement» til «Økonomi- og 

miljøreglement» 
 
Forslag 3: 
 Votering over de generelle oppdateringene i økonomireglementet i sin helhet 
 
Forslag 4:  
 Votering over de generelle oppdateringene i økonomireglementet punkt for punkt. 
 
 
Proposal 1: 

 Open the Financial Regulations 
 
Proposal 2:  

• Change the name of the document from «Økonomireglement for 
Studentorganisasjonen 3 ved Universitetet i Stavanger 4 StOr» to «Økonomi- og 
miljøreglement for Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger StOr», short: 
«Økonomi- og miljøreglement» 

• Change «§4 Generelt» to «§5 Generelt» 
• Add «§4 Bærekraft og miljøbestemmelser» (appendix) 
• Open the Ruling Document 
• Change «Økonomireglement» to «Økonomi- og miljøreglement» where applicable. 

 
Proposal 3: 
 Voting on the general changes, all together. (appendix) 
 
Proposal 4:  
 Voting on the general changes, point by point. (appendix) 
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Vedtak fra studentparlamentet / Decition of the student parliament:  
 
Forslag 1, 2 og 3 er enstemmig vedtatt. Dermed faller forslag 4.  
Proposal 1, 2 and 3 is unanimously decided. Thus, proposal 4 falls. 
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Sak / Case:  50/19 Lukket sak / Closed case 

Saksbehandler / Executive officer:  Leder / President 

Vedlegg / Attachments:  

 
 

Bakgrunn / Background 

Saken blir orientert under diskusjon om saken.The case will be explained during the meeting. 

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

 

Saken er vedtatt lukket /The case was closed.  
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Sak / Case:  51/19 Valg av representanter til 
Velferdstinget (VT) 

Saksbehandler / Executive officer:  Nestleder for Læringsmiljø / Vice President 
for Learning Environment 

Vedlegg / Attachments: Ingen / None 

 
 
Bakgrunn / Background 
 
Studentene ved UiS har i henhold til vedtektene til Velferdstinget (VT) herunder §4.3 Styret, 
fem faste studentrepresentantplasser og fem vara studentrepresentantplasser. Disse skal 
velges på første studentparlamentsmøte på høstsemesteret.  
Det skal velges fem (5) faste- og fem (5) vararepresentanter i rekkefølge. Listene og AU forslår 
kandidater på Studentparlamentsmøte. The students at UiS have in accordance to the 
statuettes of The Welfare Council (VT), including §4.3 The Board, five permanent student 
representatives and five substitute student representatives. They shall be elected at the first 
Student Parliament meeting in the fall semester. There shall be five (5) permanent- and five 
(5) substitute representatives in order. The lists and the Executive Committee propose 
candidates at the Student Parliament meeting. 
 
Forslag til vedtak / Proposed motion  
 
Foreslåtte representanter fra Arbeidsutvalget/proposed representatives by the Executive 
Committee: 
 

 
  

 Faste/regular representatives Vara/deputy representatives 
1 Mahnoor Raja Joachim Børlie 
2  Philip Lundberg Jamissen 
3   
4   
5   
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Foreslåtte kandidater fra studentparlamentet og Arbeidsutvalget / proposed representatives 
by the Executive Committee and the student Parliament: 
 

Faste/ regular representatives: 

Mahnoor Raja 

Anne Helene Thorvaldsen 

Truls Lunde  

Thea Hjelkrem 

 

Vara/ deputy representatives: 

Joachim Børlie  

Philip Jamissen 

Lawrence Dean Mulbah 

 

AU gis fullmakt til å supplere inn representanter ved behov / AU is authorized to supplement 

representatives if needed. 

 

Enstemmig vedtatt / Unanimously decided.  

 

 

 

Emilie Christensen gikk etter denne saken / Emilie Christensen left the meeting after this case.  
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Sak / Case:  52/19 Studentenes strategi 2025 

Saksbehandler / Executive officer:  Leder / President 

Vedlegg / Attachments: Studentenes strategi 2025 

 
Bakgrunn / Background 
 
Studentparlamentet har i årets handlingsplan bestemt at strategien skal revideres. 
Arbeidsutvalget ønsker derfor at Studentparlamentet drøfter hvordan denne prosessen skal 
gjøres, og allerede nå i august gjør noen veivalg for hvordan arbeidet skal skride frem.  
 
Bakgrunnen for den studentstrategien vi har i dag kom som en idé fra daværende leder av 
StOr Morten Rønne og daværende fag og forskningspolitisk ansvarlig Daniel Haug Nystad. I 
prosessen med å lage strategien satte man ned fire arbeidsgrupper som hver hadde ansvar 
for hver sitt tema. Disse fire temaene var: 
 

• UiS i samfunnet 2025 
• Studiekvalitet vs. Effektivitet? 
• Forskning og formidling 2025 
• UiS sin faglige profil 2025 

 
Disse fire gruppene besto av mellom fire og åtte medlemmer, og ble ledet av enten en fra 
arbeidsutvalget (som på dette tidspunktet besto av seks stykker) eller ett medlem av 
Studentparlamentet. I tillegg hadde man en ambisjon om å rekruttere medlemmene av de 
forskjellige gruppene så bredt som mulig, og ikke bare ha medlemmer som allerede var 
tillitsvalgte i StOr.  
 
Ønske fra arbeidsutvalget i denne omgang er at Studentparlamentet velger hvilken 
arbeidsmåte som skal brukes i revideringen av strategien.  
 
Slik arbeidsutvalget ser det er det to ulike måter for å gjennomføre denne prosessen: 
 

1. En mulighet er å benytte samme modell som ble brukt i 2011 hvor man rekrutterte til 
forskjellige grupper, som igjen hadde ansvar for å skrive og utarbeide forslag til sitt 
kapittel. Disse gruppene innhentet råd og lærdom internt på UiS og eksternt. Dette ble 
igjen vedtatt av parlamentet, gjennom ett møte hvor man vedtok helheten.  

2. Den andre metoden er at arbeidsutvalget har ansvar for å revidere de fire kapitlene, 
og at vi har ett og ett kapittel tas opp i parlamentet fire møter i løpet av det neste 
året. Med denne fremgangsmåten ønsker arbeidsutvalget også at Studentparlamentet 
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kommer med innspill på kapitlet som skal vedtas på neste møte. Fremgangsmåten vil 
da være at man på neste parlamentsmøte har ett kapittel på høring, og på de tre 
neste møtene vil man ha ett kapittel på høring, og ett kapittel til vedtak før vi vedtar 
helheten til slutt.  

 
Her er Arbeidsutvalget opptatt av Studentparlamentet føler dette er deres prosess og ønsker 
at dere bestemmer fremgangsmåten for arbeidet.   
 

 
In this year’s action plan, the Student Parliament has decided that that the strategy should be 
revised. The Executive committee therefore wants the Student Parliament to discuss how this 
process should be done, and this early in the semester make om choices on how the process 
should be done. 
 
The ‘’Studentenes Strategi 2025’’ came as an initiative from the president of StOr 2011/12 
Morten Rønne, and officer of education and science Daniel Haug Nystad. In the process of 
making the strategy, four working groups were set up, each responsible for their own theme. 
These four themes were:  
 

• UiS in society 2025 
• Quality of education vs Efficiency? 
• Research and dissemination 2025 
• UiS’s profile 2025 

 
These four groups consisted of between four and eight members, and had a leader either 
from the Student Parliament or from the Executive Committee. The ambition was to recruit 
broadly through various groups of students, and not to just have members that were already 
in StOr.  
 
The executive committee wishes that the Student Parliament discuss and choses which 
method we should use in the revision of the strategy.  
 
As the working committee sees it, StOr can use two different methods in revision of the 
strategy.   
 

1.   One possibility is to use the same model that were used in 2011 when they recruited 
various students to work in groups, in charge of one chapter each. The groups 
obtained advice and lessons internally at UiS and externally. The groups are 
responsible for writing and drafting proposals for their chapter. The Student 
Parliament will further on adapt this.  

2. The second method is that the Executive Committee is responsible for revising the 
four chapters and that one and one chapter will be presented for the Student 
Parliament over the next four meetings. With this method of work the Executive 
Committee also wants the Student Parliament to provide input on the chapter that 
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shall be adapted on the next meeting. The procedure will be that on the next meeting 
one chapter will be presented for consultation from the Student Parliament, and on 
the three next meetings we will have one chapter for consultation and one for 
adapting, before we adapt the whole on the last meeting of 19/20.  

 
The Executive Committee wishes that the Student Parliament feel this is there process, and 
we want the Student Parliament to choose.  
 
Forslag til vedtak / Proposed motion 
 
Studentparlamentet vedtar forslag 2 fra arbeidsutvalget som fremgangsmåte for arbeidet 
med studentenes strategi 2025 / The Student Parliament chooses suggestion number two as 
the method of work for the ‘’Studentenes strategi 2025’’ 
 
 
Enstemmig vedtatt / Unanimously decided.  
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Eventuelt / Other matters  
 
Diskusjonssak om Klimabrølet og Klimastreiken/Discussion regarding Klimabrølet og 
Klimastreiken 
 
Ingen vedtak / No decitions  
 
 
 
Diskusjonssak om studentvalget / Discussion regarding the student elections  
 
 
Ingen vedtak / No decitions  
 
 
 
Møteevaluering / Meeting evaluation  
 
Siden vi snakker lite, skal vi ha taletid? Tas til orientering. Skryt for å levere ut 
taushetserklæring før saken lukkes. Savner vann på bordet / Since we have few discussions, 
should we have talk time? Taken to concideration. Boast for issuing a declaration of 
confidentiality before closing the case. Missing water.  
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