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Protokoll studentparlamentsmøte 29.04.20

Tilstede studentparlamentet
Amalie Skaiå Larsen, John Benjamin Lomeland, Kyrre Dalsbø (vara), Lawrence Mulbah, Luke Nieber, Shazib
Shaban, Eira Aas Eide, Else Karin Bjørheim, Emilie Christensen, Simen Ekeberg, Andreas Sveen, Kine Hagen,
Jasmin Alimari, Truls Lunde, Gunnar Halvorsen, John Sigvart Njau, Hans Herrera.

Tilstede på bakbenk
Mikael Johnsen (Org.kons), Joachim Børlie (AU), Jonas Strisland (ordstyrer), Philip Jamissen (AU),
Elisabeth Faret (SiS), Hanne R. Utheim (KK), Philip Bergset (SmiS), Ragnhild Ekren (KK), Una
Ruzic (Faddersjef)

17 stemmeberettigede tilstede

1

Saksliste
00/20 Faste punkter på dagsorden

10

16/20 Godkjenning av revidert regnskap

15

17/20 Revidere budsjett stor

20

18/20 Valg av revisor for 2020

05

19/20 Oppretting av arbeidsgruppe for handlingsplan

20

20/20 Revidering av møteplan

05

21/20 TONO regning Fadder

15

00/20

Eventuelt

05

00/20 Møteevaluering

05

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

Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger
Joachim Børlie
Leder

Philip Jamissen
Nestleder for Utdanning

Mahnoor Raja
Nestleder for Læringsmiljø
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STUDENTPARLAMENTET

Konstituering
Valg av møteleder
Foreslått: Jonas Strisland
Godkjenning av innkalling.
Godkjennes med eventuelle merknader som fremkommer i møtet
Melding av saker under ‘’eventuelt’’.
Eventuelt sak om høringssvar om tillitsvalgtordningen er meldt fra AU.
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll fra forrige møte i Studentparlamentet.
Protokolltilførsel skal leveres skriftlig og leveres møteleder innen sakens avslutning.

Vedtak:
Valg av møteleder, innkalling, eventuelle saker, saksliste, dagsorden og protokoll ble godkjent
enstemmig, med eventuelt saken om tillitsvalgt tatt inn på sakslisten.
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Sak

16/20 - Godkjenning av revidert regnskap

Saksbehandler

Mikael Johnsen

Vedlegg

StOr - Revisjonsberetning 2019
StOr – Regnskap med noter 2019

Bakgrunn
StOrs regnskap for 2019 er ferdigstilt i henhold til styringsdokumentene og er godkjent av revisor.
Studentparlamentet skal derfor i henhold til styringsdokumentene godkjenne regnskapet med revisors
beretning.
Som dere ser ut ifra det reviderte regnskapet går vi stort i pluss for 2019. Dette er noe parlamentet har
vært innforstått med i 2019, da vi ønsket å vise edruelighet etter underskuddet i 2018. AU mener på
tross av dette at vi har klart å opprettholde virksomhetens drift uten at det har gått på bekostning av
aktivitetsnivået. Sett i lys av dette har vi lagt opp til å bruke mer penger både over ordinært budsjett,
og gjennom ytterligere økninger i revidert budsjett, men dette kommer vi tilbake til i sak 17/20.

Vedtak
Studentparlamentet godkjente revidert regnskap for 2019 med 16/17 stemmer for. En stemme
var avholden.
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STUDENTPARLAMENTET

Sak

17/20 - Revidere budsjett for 2020

Saksbehandler

Mikael Johnsen

Vedlegg:

Forslag til revidert budsjett
StOr – Regnskap med noter 2019

Bakgrunn
På bakgrunn av regnskapsresultatene mener vi det er behov for å revidere budsjettet som ble vedtatt i
2019. Korona-situasjonen vil sannsynligvis også kreve noen justeringer. AU har derfor valgt å foreslå
en del endringer i forhold til det som opprinnelig ble vedtatt.
Per 01.01.2020 hadde StOr (ikke inklusivt Fadder) en egenkapital på 707 950 kroner. Dette er i
tillegg til særvilkårskontoen. Da AU ser det som lite hensiktsmessig å ikke ha et budsjett som
gjenspeiler den økonomiske situasjonen ønsker vi derfor å inkludere deler av dette i det reviderte
budsjettet. Det vi ønsker er å fylle opp særvilkår til 400 000 kroner, slik den var før Fadder 2018. I
tillegg ser vi det som hensiktsmessig å ha om lag to måneders driftskostnad (om lag 400 000 kr) som
egenkapital for bruk i perioden januar-mars for å sikre drift ved eventuell forsinkelse av tilskuddet fra
UiS kommer. Dette betyr i praksis at AU legger opp til et årsresultat for 2020 der vi går med et større
underskudd. Vi vil da bruke deler av egenkapitalen vår for å dekke dette, slik at denne reduseres til et
ønsket nivå. Bakgrunnen for at vi ønsker å redusere egenkapitalen er også at dette er penger vi har,
men som per i dag ikke kommer frem av budsjettet. Studentparlamentet som styre har i praksis ikke
anledning til å være med på å fastsette prioriteringer for StOrs bruk av disse midlene, dersom de ikke
inkluderes i budsjettet.

Vedtak
Øke særvilkårkontoen til StOr med 44968,2 kroner slik at denne blir oppjustert til 400 000
Vedta det vedlagte forslaget til revidert budsjett.
Vedtatt med 16/17 stemmer. En avholden.
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Sak

18/20 Valg av revisor

Saksbehandler

Mikael Johnsen

Vedlegg

Ingen

Bakgrunn
I henhold til norsk lov skal studentparlamentet velge revisor for 2020. AU har derfor innstilt på
Credo Revisjon som revisor for 2020. Vi brukte Credo til revisjon for 2019, etter anbefalinger fra
regnskapsfører. AU er fornøyd med både prisnivå og jobben de har gjort for 2019.
Vedtak
Studentparlamentet velger Credo Revisjon som revisor for 2020. Honorar godkjennes så lenge det er
innenfor budsjettrammen fastsatt i vedtatt budsjett for 2021.
Vedtatt med 17/17 stemmer.
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STUDENTPARLAMENTET

Sak

19/20 - Arbeidsgruppe for utarbeidelse av
handlingsplanen.

Saksbehandler
Leder
Vedlegg
Ingen

Bakgrunn
Ettersom vi vedtok på forrige å utsette vedtak av handlingsplan, men samtidig å ha en prosess på den
i løpet av våren så kommer her arbeidsutvalgets forslag til prosess. Vi foreslår at vi på dette møte
29.04, oppretter en arbeidsgruppe bestående av nestleder for utdanning og en/1 representant fra hver
liste. Denne arbeidsgruppen kommer med en diskusjonssak til parlamentsmøte 10.juni, også kommer
arbeidsutvalget med et forslag som skal vedtas på første møte høsten 2020.

Vedtak
Studentparlamentet vedtok prosess for handlingsplan.
Arbeidsgruppen som ble valgt er
Nestleder for utdanning Phillip Jamissen
Eira Aas Eide fra liberalmoderat liste
Hans Herrera fra ISU-list
Jasmin Alimari fra EnviormentaList
Lawrence Dean Mulbah fra SosDem
Andreas Sveen fra Teknat-Lista
Saken ble vedtatt enstemmig.
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Sak

20/20 - Revidering av møteplan

Saksbehandler

Leder

Vedlegg

Ingen

Bakgrunn
På grunn av den ekstraordinære situasjonen, og diskusjonen vi hadde i det ekstraordinære
parlamentsmøte den 15.april foreslår arbeidsutvalget og utvide årets møteplan med ett møte.
Møteplanen frem til semesterets slutt vil da se slik ut.
Valgmøte 15.05.2020
Parlamentsmøte 10.06.2020

Vedtak
Studentparlamentet vedtok endringene i møteplanen enstemmig.
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Sak

21/20 - TONO regning Fadder

Saksbehandler

Faddersjef

Vedlegg

Ingen

Bakgrunn
Fadder mottok 12.02.20 en regning fra TONO på 42 245,00 kr fra Fadderfestivalen 2018. TONO er et
selskap som forvalter opphavsrettigheter på vegne av rettighetshavere i musikkverk. Dette gjelder blant
annet musikkforlag og santekstlagere. TONO innkasserer vederlag ved offentlig fremføring av musikk (i
radio/TV, online, på konsert m.m.), og overfører, som non-profitselskap, innkrevde midler videre til
rettighetshavere i fremførte verk i både inn- og utland.

Det betyr at Fadder som en konsert- og eventarrangør er pliktig til å melde ifra om arrangement og søke
tillatelse i forkant, samt informere i etterkant om brutto billettinntekt og tilskuertall. TONO beregner deretter
et vederlag som må betales av arrangør for rettigheter til avspilling av musikk. Dette ble ikke gjort i forkant
av Fadderuken 2018 eller i etterkant av styret for 2018. Fadder mottok derfor en purring på dette i januar
2020. Årets styre har rapportert inn opplysningene selskapet etterspurte fra Fadderfestivalen 2018. Fakturaen
mottok vi som nevnt i starten av februar, og valgte å utsette betalingsfristen på grunn av lite likviditet på
tidspunktet. Ny betalingsfrist ble satt til 27.05.2020.
Fadderstyret ønsker at denne regningen skal betales fra Fadder sin særvilkårskonto som ble opprettet på
bakgrunn av sak 55/19. Styret ønsker dette av to årsaker. For det første er dette en regning som gjelder
Fadderuken 2018. Dette betyr at Fadderuken 2018 i realiteten har et underskudd på ytterligere 40 000 kr.
Underskuddet har nå preget Fadder i 2 år, og styret mener det ikke er riktig å ta dette beløpet fra årets
budsjett. For det andre blir årets Fadderfestival preget i stor grad av Korona-situasjonen. Det er mye
usikkerhet rundt hvorvidt arrangementet kan organiseres som normalt, både med hensyn til ansamling av
store folkemengder og tap av inntekter i form av sponsormidler og billettinntekter. Denne regningen er
dermed en stor belastning på festivalen nå, og kan medføre reduserte midler til arrangement for studenter i
Fadderuken 2020.

Vedtak
Midlene til betaling av regning fra TONO hentes fra Fadder særvilkårskonto.
Vedtatt med 16/17 stemmer. En avholden.
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Eventuelle saker

Sak

Eventueltsak – Høringssvar tillitsvalgtordning

Saksbehandler

Leder

Vedlegg

Tillitsvalgt-ordningen for studenter ved UiS
Høring, Revidert tillitsvalgt-ordning for studenter ved UiS
Høringsbrev ‘’Tillitsvalgtordningen for studenter ved UiS’’

Arbeidsutvalget ønsker å ha StOr sitt høringssvar på tillitsvalgtordningen gjennom parlamentet da dette er en viktig
sak for hele studentmassen. Arbeidsutvalget ønsker sterkt å beklage at denne saken kommer så sent før møtet, men
situasjonen rundt covid-19 har gjort at prosessen rundt tillitsvalgtordningen ikke ble som planlagt tidligere i vår.
Vedlagt finner dere det foreløpige forslag til ny ordning, som etter høringsrunden skal gjennom læringsmiljøutvalget,
og universitetsstyret.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet vedtar høringssvaret med de endringene som kommer frem i møtet.
Strykningsforslag fra Liberalmoderat:
Vil stryke punktet om at Universitetsstyret burde bli valg av Parlamentet.
Strykningsforslaget ble vedtatt med 9 stemmer for, 8 imot. Strykningsforslaget er vedtatt.
Helhetlig forslag ble vedtatt med 10 stemmer for og 7 stemmer imot.

Møteevaluering
- Ingenting
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