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Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - StOr - 971 340 738 

 

 

 

Protokoll fra Studentparlamentsmøte  

09.10.19.  

 

 

 

 

 

Opprop 
 

Tilstede studentparlamentet/present Student Parliament 

Gunnar Halvorsen, Truls Lunde, Jasmin Alimari, Gokay Karatas, Hans Herrera Navarro, Anne Helene 

Thorvaldsen, Eira Aas Eide, Anastasia Norvik, Julie Wangen, Emilie Christensen, Gard Olstad, Andreas 

Sveen, Kine Hagen, Torbjørn Gundersen, Siri Elisabeth Raustein, Irene Helle 

 

Tilstede på bakbenk/others 

Cathrine Sønvisen (UiS styret), Una Ruzic (Faddersjef 2020), Christian Hjelle (Faddersjef 2019, via 

Skype), Jeanette Henriksen (Organisatorisk nestleder Fadder 2019), Helena Mjelde (Kontrollkomite), 

Ragnhild Bugge Ekrem (Kontrollkomite), Joachim Børlie (Leder av StOr), Philip Jamissen (Nestleder for 

utdanning i StOr), Mahnoor Raja (Nestleder for Læringsmiljø i StOr), Jonas Strisland (Ordstyrer), Mikael 

Johnsen (Organisasjonskonsulent) 
 

 

 

Stemmeberettigede/eligeble voters: 
 

16 stemmeberettigede.  
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Saksliste /agenda:  

 Konstituering / Constitution 5 

 Godkjenninger / Approvals 5 

 Orienteringer / Orientations 15 

53/19 
Rapport: Fadderuken 2019 /  
The Fadder report 2019 

30 

54/19 Diskusjonssak:Fadder som egen organisasjon  
Discussion: Fadder as a separate organization 

15 

55/19 Opprette særvilkår konto for Fadder  
Create a special terms account for Fadder  

15 

56/19 
Revidering av valgreglement 
Revision of election rules 

10 

57/19 
Tilslutning til klimastreik 
Support the climate strike 

15 

58/19 Diskusjonssak: Høring på kapittelet ‘’UiS i Samfunnet 2025’’ 
Discussion: Consultation on chapter '' UiS in the Society 2025 '' 

30 

 Eventuelt  

 Møteevaluering  

   

   

* Tiden kan fravike fra sak til sak / Time can deviate from case to case   

   

 

  __________________________________________________________________________  

Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger   

 

Joachim Børlie         Philip Jamissen                Mahnoor Raja   

    Leder                                   Nestleder for Utdanning                Nestleder for Læringsmiljø                               
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Konstituering / Constitution   

Valg av ordstyrer og referent / Election of speaker and referent  
   

Forslag til vedtak fra AU / Proposed motion from AU:   
 

Arbeidsutvalget foreslår Jonas Strisland som ordstyrer og Mikael Johnsen som referent.  

The working committee suggests Jonas Strisland as speaker, and Mikael Johnsen as referent.  

 

Enstemmig vedtatt / Unanimoulsy decided  

  

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.  The student parliament approves the summons, agenda and protocol with 

the changes that may occur in the meeting.   

 
 Enstemmig vedtatt / Unanimoulsy decided  
   
   

    

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:    53/19:  
Rapport Fadderfestivalen 2019/  
Report from the Fadderfestival 2019 

Saksbehandler / Executive officer: Christian Hjelle/Mikael Johnsen 

Vedlegg / Attachments: Rapport Fadderfestivalen 2019 

   

 

Bakgrunn / Background   

   
I henhold til vedtektene skal Faddersjefen fremlegge en rapport til Studentparlamentet etter endt 

Fadderuke. Dette er for at Studentparlamentet skal få et innblikk i hva som har gått bra, hva som 

kunne vært gjort bedre og Faddersjefens anbefalinger for det kommende året.  

 

Arbeidsutvalget er godt fornøyde med arbeidet og gjennomføringen av Fadderuka, samt innholdet i 

rapporten. Når det gjelder det anslåtte overskuddet, kan det være verdt å nevne at Fadder 2019 har 

kuttet kostnader på infrastruktur, vært restriktive på utgifter knyttet til underholdning, i tillegg til at 

Fadderstyret har vært særs dyktige på inntektssiden. I tillegg har ikke Fadder brukt særlig midler på 

«uforutsette hendelser», som er en ganske stor kostnad i budsjettet.  

 

Det er i tillegg det viktig å understreke at sikkerhetssamarbeidet mellom Fadder, UiS og Tappetårnet 

bør avklares så tidlig som mulig for neste års Fadderuke.     

 

I tillegg støtter AU Fadderstyret i at det er hensiktsmessig å opprette en egen særvilkår konto. Dette 

skyldes at Fadder ikke vil ha tilgang til StOr sin særvilkår konto når Fadder blir en egen organisasjon.  
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According to the bylaws, the Fadderpresident is required to deliver a report to the Student Parliament 

after the Fadderweek. This is to give the Student Parliament insight as to what went well, what could 

have been done different and the Fadderpresidents recommendation for the following year.  

 

The working committee is satisfied with the work and implementation of Fadderuka, as well as the 

content of the report. When it comes to the estimated profits, it may be worth mentioning that Fadder 

2019 has cut costs on infrastructure, has been restrictive on expenses related to entertainment, in 

addition to the fact that the sponsor board has been particularly proficient on the revenue side. In 

addition, Fadder has not spent particular funds on "unforeseen events", which is a rather large cost in 

the budget.  

 

In addition, AU supports the Fadderboard’s suggestion to create a separate special conditions buffer 

account. Fadder will not have access to StOr's special conditions account when Fadder becomes a 

separate organization.  

 

In addition, it is important to mention that the security cooperation between Gadget, UiS and 

Tappetårnet should be clarified as early as possible for next year's Fadderweek. 

 

 

   

Forslag til vedtak fra AU/ Proposed motion from AU 

 

Studentparlamentet tar fadderrapporten til orientering /  

The Student Parliament considers themselves oriented.  

 
Enstemmig vedtatt / Unanimoulsy decided  
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Sak / Case 54/19:  
Diskusjonssak: Fadder som egen organisasjon 
Discussion: Fadder as a separate organization 

Saksbehandler / Executive officer Nestleder for utdanning  

Vedlegg / attachments  

 

Bakgrunn / Background   
 

På SP-møtet 24.04.19 ble det vedtatt at Fadder skulle opprettes som en ny, egen organisasjon høsten 2019 og 

at fadderuken skulle arrangeres i 2020 med fadder som en egen organisasjon. Se vedtaket under. 

 

Forslag til vedtak fra EnviromentaList / Proposed motion from Environmentalist 

1. Fadder opprettes som ny organisasjon i løpet av høstsemesteret 2019, med nyvalgt fadderleder i 

spissen, med utgangspunkt i forslag A.  

2. Nyvalgt fadderleder på valgforsamling 15. mai 2019 skal i samarbeid med StOr og studentparlamentet 

prøve og arrangere fadderfestivalen i henhold til forslag A i 2020  

3. StOr får oppgave og legge frem nødvendige endringer i styringsdokumenter som kreves for å 

gjennomføre Fadder som egen organisasjon. 

 

Det har ikke blitt gjort nok arbeid foreløpig til at AU og Fadder mener at det lar seg gjennomføre. AU og Fadder 

spør SP om de kan gi oss litt mer tid til å gjennomføre arbeidet med Fadder som egen organisasjon. 

StOr og Fadder mener det er mest hensiktsmessig at fadderuken 2020 gjennomføres med at Fadder og StOr er 

samme organisasjon, og at fadder blir sin egen organisasjon i årsskifte 2020/2021. På den måten vil alle 

regningene som skal til Fadder når de bruker organisasjonsnummeret til StOr være betalt og det vil være 

lettere å følge regnskapsåret. Fadder vil med dette også få muligheten til å bygge opp litt penger på en 

bufferkonto. 

 

StOr kommer med en tidsplan for omgjøringen av Fadder som egen organisasjon på neste ordinære 

studentparlamentsmøte. 
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In the Student Parliament meeting 24.04.19, a proposal for Fadder as their own organization was approved. 

The schedule for Fadder to become their own organization is shown in the proposal below. 

1. Fadder is established as a new organization during the autumn semester 2019, with the new Fadder 

leader as its head, based on proposal A.  

2. The new Fadder leader shall in collaboration with StOr and the student parliament, try to arrange the 

sponsor festival in accordance with proposal A in 2020.  

3. StOr will be given the task and present necessary changes to the management documents required to 

conduct Fadder as its own organization 

The Executive Committee and Fadder does not think that there has been done enough work on this project for 

it to be completed within the given time window. Therefor we ask for an expanded time window to finish the 

work. 

The Executive Committee and Fadder thinks that it is for the best that the Fadder week 2020 is hosted with 

Fadder as a part of StOr, as it is today, and that Fadder becomes its own organization at the end of 2020 or the 

beginning of 2021. That way it is easier to follow the economic year with regards to invoices and payments. 

Another positive side to this is that Fadder gets more time to get money into an account to work as a buffer if 

anything gets wrong. 

 

StOr will present a plan with a new time window at the next ordinary Student Parliament meeting. 
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Sak / Case 55/19 
Opprette særvilkår konto for Fadder  
Create a special terms account for Fadder  

Saksbehandler / Executive officer Mikael Johnsen  

Vedlegg / attachments Fadderrapporten 2019 

 

Bakgrunn / Background   

 

På bakgrunn av anbefalingen fra Faddersjefen 2019, samt erfaringer fra tidligere Fadderfestivaler 

anbefaler AU at man oppretter en egen særvilkårskonto for Fadderfestivalen. AU mener det er viktig å 

bygge opp en egenkapitalkonto, dette for å sikre mot uforutsette kostnader. Dette vil også være 

lønnsomt for å sikre driften og tilbudet til studentene.   

Siden Fadder 2019 har levert et så sterkt foreløpig resultat, mener AU at det er hensiktsmessig å sette 

av mesteparten av overskuddet fra Fadder 2019. AU ser også denne saken i lys av opprettelsen av 

Fadder som egen organisasjon. Når dette skjer vil ikke Fadder ha tilgang til StOr sin særvilkår konto, slik 

man har hatt tidligere, og man vil dermed operere med en mye større økonomisk risiko enn det man 

har per i dag.  

 

Based on the recommendation from the Fadder president for 2019, as well as experiences from 

previous Fadderfestivals, AU recommends creating a special terms account for the Fadderfestival. AU 

believes it is important to build up an equity account, to protect against unforeseen costs. This will also 

be profitable to secure the operation and service to the students. 

Since Fadder 2019 has delivered such a strong preliminary result, AU believes it is appropriate to 

dedicate most of the profits from Fadder 2019 to such an account. AU also sees this matter in light of 

the establishment of Fadder as its own organization. When this happens, Fadder will not have access 

to StOr's special terms account, as Fadder have in the past, and will thus operate with a much greater 

financial risk than you currently have without such an account. 
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Forslag til vedtak fra AU / Proposed motion from AU 

30 000 kroner blir stående på Fadderstyrets brukskonto etter at Fadder 2019 sine regninger er betalt. 

Resterende beløp settes inn på en særvilkår konto som kun kan brukes etter vedtak fra 

Studentparlamentet.  

30 000 will be left in the expense accounts after Fadder 2019 have paid their bills. The remaining 

amount is deposited into a special account that can only be used after a decision from the Student 

Parliament. 

 

Enstemmig vedtatt / Unanimoulsy decided  
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  Sak / Case 56/19 
Revidering av valgreglement 
Revision of election rules 

Saksbehandler / Executive officer:  Leder / President 

Vedlegg / attachments Valgreglement 2018 
Forslag til nytt valgreglement 

 

Bakgrunn / Background 

 

Arbeidsutvalget ønsker å løfte denne saken da vi ønsker å legge til bestemmelser rundt akklamasjon, slik at 

valgreglementet åpner for dette. I prosessen fant arbeidsutvalget sammen med kontrollkomiteen ut at det var 

noen andre endringer i valgreglementet vi også ville endre eller legge til.  

I forslag til nytt valgreglement er forslag til strykninger markert slik strykning, og forslag til tillegg markert i 

blått.  

Av endringer i tillegg til bestemmelser om akklamasjon er en utdyping om hvordan studentparlamentet skal 

gjennomføre valg når det er flere kandidater til samme verv. Vi ønsker også å endre fra simpelt til absolutt 

flertall slik at valgreglementet er samstemt med det som står i vedtektene. Vi vil også legge til vervperiodene 

for event koordinator og organisatorisk nestleder, da disse også skal velges av parlamentet jmf. Vedtektene. Vi 

endrer og fra itslearning til Canvas, da UiS har byttet læringsplattform.  

 

The Executive committee wants to raise this issue as we want to add rules of acclamation, so that the election 

rules allow this. In the process, the Executive committee, together with the control committee, found that 

there were some other changes to the election rules that we would also change or add. 

In the proposed new election rules, proposals for deletions are marked such deletions, and proposals for 

additions are marked in blue. 

Ammendment in addition to provisions on acclamation is an elaboration on how the student parliament should 

make elections when there are several candidates for the same position. We also want to change from simple 

to absolute majority so that the election rules are in line with what is stated in the statutes. We will also add 

the appointment periods for event coordinator and organizational deputy chair for fadder, as these will also be 

elected by parliament, cf. Statute. We are changing and from itslearning to Canvas, as UiS has changed the 

learning platform. 

 

Forslag til vedtak / Proposed Motion:  
 
Studentparlamentet vedtar de foreslåtte endringene i valgreglementet.  
The Student Parliament approves the proposed changes in the election rules.  
 
Enstemmig vedtatt / Unanimoulsy decided  
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Sak / Case 57/19: 
Tilslutning til klimastreik 
Support the climate strike 

Saksbehandler / Executive Officer Leder / President 

Vedlegg / Attachments  Ingen / none 

 

Bakgrunn / Background   
 

Forrige møte reiste arbeidsutvalget en eventueltsak angående muligheten til å støtte en oppkommende 

klimademonstrasjon i Stavanger. Nå ønsker derfor arbeidsutvalget å få parlamentets støtte til å støtte 

klimastreiken generelt. 

Arbeidsutvalget ønsker at studentparlamentet gir tilslutning til streiken, for å vise støtte spesielt for de 

streikende skoleelevene som kan være fremtidige studenter ved UiS. Det må i tillegg presiseres at 

arbeidsutvalget ikke oppfordrer studenter til å streike, da studenter tar et aktivt valg om å studere. Derfor er 

det viktig at verken arbeidsutvalget eller studentparlamentet oppfordrer studentene til å streike, men at StOr 

som organisasjon gir sin støtte til klimastreik og demonstrasjoner for en mer bærekraftig verden.  

 

At the previous meeting, the working committee raised a possible case regarding the possibility of supporting 

an upcoming climate demonstration in Stavanger. Now, therefore, the Executive Committee wants the Student 

Parliament's support to also support the climate strike in general. 

The working committee wants parliament to endorse the strike, to show support especially for the striking 

school students who may be future students at UiS. In addition, it must be emphasized that the working 

committee does not encourage students to strike, as students make an active choice to study. Therefore, it is 

important that neither the Executive Committee nor the Student Parliament encourage students to strike, but 

that StOr as an organization gives its support to climate strikes and demonstrations for a more sustainable 

world. 

 

Forslag til vedtak / Proposed motion:  
 
Studentparlamentet støtter klimastreiken for en mer bærekraftig verden.  
The Student Parliament supports the climate strike for a more sustainable world.  
 
Forslag til vedtak faller: 3 for, 13 kontra. / The motion falls: 3 for, 13 against.  
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Sak / Case 58/19: 
Diskusjonssak: Høring på kapittelet ‘’UiS i 
Samfunnet 2025’’ 

Saksbehandler / Executive officer Leder / President 

Vedlegg / attachments UiS i samfunnet 2025 i Studentenes strategi 
2025 

 

 

Bakgrunn / Background   
Som vedtatt av parlamentet i handlingsplanen 2019/2020 skal ‘’Studentenes strategi 2025’’ revideres i løpet av 

det kommende året. Parlamentet bestemte sist hvordan dette skal gjøres, og derfor kommer første kapittel på 

høring til dette møtet.  

Mye har skjedd siden dette dokumentet ble skrevet i 2012, og arbeidsutvalget ønsker derfor innspill på hva 

parlamentet mener et slikt kapittel skal inneholde.  

Derfor ønsker arbeidsutvalget at parlamentet skal ha tenkt igjennom disse spørsmålene til debatten om 

kapittelet: 

 Hva skal UiS bidra med i Samfunnet? Regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  

 Hva skal vi rette forskningen vår mot? 

 Innenfor hvilke studier skal vi utdanne studenter?  

 Hvordan kan våre utdanninger bidra til å løse verdens problemer? 

 Hvordan kan studentene, universitetet og arbeidslivet jobbe sammen for å løse morgendagens 

utfordringer? 

 Skal vi fortsatte å utdanne til og forske på felt som bidrar til klimautslipp? (Petroleum, offshore, 

reiseliv) 

 Er det i samfunnet behov for humaniora og samfunnsvitenskap?  

 Trenger de samme utdanningene å være på alle institusjoner i Norge? 

 Skal UiS være et breddeuniversitet, eller skal vi spesialisere oss på noen utdanninger/forskningsfelt? 

 

As adopted by Student Parliament in the 2019/2020 Action Plan, '' Student Strategy 2025 '' will be revised over 

the coming year. Parliament recently decided how to do this, and therefore the first chapter will be up for 

hearing this meeting.  

Much has happened since this document was written in 2012, and the Executive committee therefore wants 

input on what Parliament believes such a chapter should contain. 

That is why the working committee wants the Student Parliament to have thought through these questions in 

the debate on the chapter: 
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• What will UiS contribute to Society? Regional, national and international. 

• What should we focus our research on? 

• In what studies should we educate students? 

• How can our education help solve the world's problems? 

• How can students, the university and the working world work together to solve tomorrow's challenges? 

• Should we continue to educate and research fields that contribute to greenhouse gas emissions? (Petroleum, 

offshore, tourism) 

• Is there a need for humanities and social sciences in society? 

• Do the same programs need to be available at all institutions in Norway? 

• Should UiS focus on broader study fields or should we specialize in some education / research fields? 

 

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 
 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
There is no proposed motion in discussion cases.  
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Eventuelt / Other matters    

Møteevaluering / Meeting evaluation    

 

Sakslisten kan gjøres med oversiktlig, som inneholder pauser og info om orientering fra prorektor.  

Lei av pizza.  

Skryt for vann.  
Kjekt med skryt, men støttereplikker er ikke nødvendig.  

Til neste gang legger vi frem sak om de 47 000 fra Fadder som ble dekket fra særvilkår.  


