Studentorganisasjonen ved
Universitetet i Stavanger
StOr - 971 340 738

Protokoll fra Studentparlamentsmøte 25.11.2020.

Tilstede studentparlamentet
Helene Gibbs, Else Karin Bjørheim, Vetle Torstenbø, Fredrik Iversen, John Sigvart Njau, Hans Herrera, Ana
Waserman, Shahzib Shaban, Luke Ibrahim Nieber, Lawrence Dean Mulbah, Gunnar Halvorsen, Kine
Hagen, Andreas Sveen og Kenneth Le
Tilstede på bakbenk
Philip Lundberg Jamissen, Simen Hagen Ekeberg, Eira Aas Eide , Cathrine Johanne Sønvisen, Simen
Egenæs Birkedal, Erik Joseph Nixon, Mille Marie Isaksen, Sunniva Folgen Høiskar, Elisabeth Faret, Mikael
Johnsen, Martin Solheim, Sara Bianca Beitz, Hanne Utheim, Sander Brimsøe Thomassen, Naomi Gumaer,
Gard Berg Olstad, Frode Alvheim og Arve Kristiansen

14 Stemmeberettigede
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Saksliste
00/20 Mat

45 min

00/20 Faste punkter på dagsorden

5 min

00/20 Orienteringer

45 min

69/20 Tildeling av bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid for 2020 15 min
70/20 Tildeling av bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid for 2021 15 min
71/20 Halvårsrapport handlingsplan

15 min

00/20 Pause

10 min

72/20 Diskusjonssak om studenthus og studentvelferd

30 min

73/20 Valg av medlem i kontroll og kvalitetskomiteen

10 min

74/20 Rapport fra kontroll og kvalitetskomiteen

10 min

75/20 Rapport fra Fadderuka 2020

15 min

76/20 StOrs budsjett for 2021

30 min

00/20 Pause

15 min

77/20 Studentstrategien 2030

30 min

78/20 Creation of a Career Centre at UiS

10 min

79/20 ISU List involvement in the Student Parliament during the year 2020

10 min

80/20 Creating a culture and a network of alumni

10 min

00/20 Eventuelle saker og møteevaluering

5 min

* Tiden kan fravike fra sak til sak / Estimated time can deviate from case to case
Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger
Philip Lundberg Jamissen
Leder

Eira Aas Eide
Nestleder for læringsmiljø

Simen Hagen Ekeberg
Nestleder for utdanning
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Konstituering
Valg av møteleder, bisitter og tellekorps
Arbeidsutvalget foreslår:
Møteleder: Cathrine Johanne Sønvisen
Tellekorps: KK og organisasjonskonsulent
Godkjenning av innkalling.
Godkjennes med eventuelle merknader som kommer frem i møtet
Melding av saker under ‘’eventuelt’’.
Eventuelle nye saker på dagsorden må godkjennes.
Godkjenning av saksliste.
Godkjenning av protokoll fra forrige møte i Studentparlamentet.
Protokolltilførsel skal leveres skriftlig og leveres møteleder innen sakens avslutning.

Forslag til vedtak:
Valg av møteleder, innkalling, eventuelle saker, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de
endringer som måtte komme frem i møtet.
Enstemmig vedtatt uten endringer.

Orienteringer
-

Leder av StOr

-

Nestleder for læringsmiljø av StOr

-

Nestleder for utdanning av StOr

-

Studentsamskipnaden i Stavanger

-

Velferdstinget i Stavanger

-

Styrerepresentantene ved UiS

-

Representanter for NSO

-

Studentombudet orienterer om sin rolle på UiS
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Sak 69/20

Tildeling av bidrag til studentbasert internasjonalt
hjelpearbeid for 2020

Saksbehandler

Nestleder for utdanning

Vedlegg

Søknad fra SAIH
Årsrapport fra SAIH 2019
Søknad fra UiS Bistand
Prosjektbeskrivelse 2021 – Skoler og klinikk i Syria
Prosjektbeskrivelse 2021 - GED

Bakgrunn
I starten av hvert semester betaler alle studenter ved Universitetet i Stavanger semesteravgift. I
forbindelse med semesteravgiften kan studentene velge å betale 40 kroner til internasjonalt
studentdrevet hjelpearbeid. Det er opp til Studentparlamentet å bestemme hvilket internasjonalt
studentdrevet hjelpearbeid som skal motta bistandssummen.
På bakgrunn av at beslutningen som ble gjort av Studentparlamentet 27.11.2019 var lovstridig, har
det ikke blitt delt ut bistandsmidler fra semesteravgiften hverken våren 2020 eller høsten 2020.
Bistandssummen står klar til utbetaling, og bør deles ut så fort som mulig.
Det har kommet inn søknader fra to studentdrevne hjelpeorganisasjoner for bistandssummen. Disse
er SAIH og UiS Bistand.

Forslag til vedtak
Gi talerett til UiS Bistand og SAIH
Enstemmig vedtatt
Studentparlamentet vedtar å gi pengene fra semesteravgiften til UiS Bistand
Vedtatt med 10 av 14 stemmer.
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Sak 70/20

Tildeling av bidrag til studentbasert
internasjonalt hjelpearbeid for 2021

Saksbehandler

Nestleder for utdanning

Vedlegg

Søknad fra SAIH
Årsrapport SAIH 2019
Søknad fra UiS Bistand
Prosjektbeskrivelse 2021 – Skoler og klinikk i
Syria
Prosjektbeskrivelse 2021 - GED

Bakgrunn
Dette er siste parlamentsmøtet før vårsemesteret 2021 starter. Det er derfor hensiktsmessig at
Studentparlamentet allerede nå bestemmer hvilket internasjonalt studentdrevet hjelpearbeid som skal
motta bistandssummen for 2021. Slik vil man kunne opplyse studentene om hva bistandssummen går
til når semesteravgiften betales.
Det har kommet inn søknader fra to studentdrevne hjelpeorganisasjoner for bistandssummen. Disse
er SAIH og UiS Bistand.

Forslag til vedtak
Gi talerett til UiS Bistand og SAIH
Enstemmig vedtatt
Studentparlamentet vedtar å gi pengene fra semesteravgiften til UiS Bistand
Vedtatt med 9 av 14 stemmer.
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Sak 71/20

Halvårsrapport handlingsplan

Saksbehandler

AU

Vedlegg

Halvårsrapport AU

Bakgrunn
Vedlagt ligger halvårsrapporten fra arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget oppfordrer parlamentet til å sende inn spørsmål på forhånd slik at vi kan gi et så godt
svar som mulig på de punktene dere lurer på.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar saken til orientering.
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Sak 72/20

Diskusjonssak om studenthus og
studentvelferd

Saksbehandler

Leder

Vedlegg

Bakgrunn
Grunnen til at AU ønsker en diskusjonssak med studentparlamentet i dag er for å høre om hva
studentparlamentet ønsker seg i det nye SiS-huset, hvor viktig Folken som et studenthus, og litt om
prioriteringer. SIS skal bygge et nytt bygg til ca. 500 millioner på campus. Der skal studentene få
plass til å drive studentaktivitet. Egne rom til alle linjeforeninger blir nok ikke mulig i det nye
bygget, men StOr tror det er mulig med et kontorlokale som er noe større enn det som finnes på
studentenes hus i dag. Det er også mulig at det kan bli en ny studentbar i bygget som er større enn det
Tappetårnet er i dag. Har parlamentet andre tanker enn det? Det er mye snakk om at kommunen, UiS
og SiS skal gå sammen å kjøpe lokalene som Folken driver i dag. Er Folken viktig for studentene,
eller bare for byen? Det kan hende at midlene som SiS gir til Velferdstinget, som igjen går til
studentorganisasjoner og linjeforeninger vil bli redusert i noen år dersom SiS gir økonomisk støtte til
kjøp av lokalene til Folken. Er det noe studentparlamentet kan godta?

Har dere spørsmål ønskes det at de sendes til AU før møtet. Da kan vi svare bedre enn om vi får
spørsmålet i møtet.

Forslag til vedtak
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker
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Sak 73/20

Valg av medlem i kontroll og
kvalitetskomiteen

Saksbehandler

Valgkomiteens leder

Vedlegg

Valgkomiteens innstilling for nytt medlem til
kontroll og kvalitets komiteen

Bakgrunn
I henhold til vedtektene skal det velges ett medlem i Kontroll- og Kvalitetskomiteen for perioden 01.
januar til 31. Desember 2021. Stillingen har vært utlyst og kandidatene har hatt muligheten til å bli
vurdert av valgkomiteen. Det er mulighet for å fremme sitt kandidatur på møtet. Dette gjelder også
for de som har søkt, men ikke blitt innstilt av valgkomiteen. Kandidater får tre minutter til å
presentere seg selv.

Forslag til vedtak fra valgkomiteen
Studentparlamentet velger Erik Joseph Nixon til nytt medlem i kontroll og kvalitetskomiteen.
Kandidaten ble valgt ved akklamasjon.
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Sak 74/20

Rapport fra kontroll og kvalitetskomiteen

Saksbehandler

Kontroll og kvalitetskomiteen

Vedlegg

Rapport fra kontroll og kvalitetskomiteen

Bakgrunn
Etter §8.2, første ledd, bokstav f., skal kontroll -og kvalitets komitéen (KK) legge frem en rapport til
Studentparlamentet. Vedlagt finner dere rapporten fra KK.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar saken til orientering.
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Sak 75/20

Rapport fra Fadderuka 2020

Saksbehandler

Faddersjef for 2020

Vedlegg

Rapport fra Fadderfestivalen 2020

Bakgrunn
I henhold til vedtektene skal Faddersjef presentere en rapport for studentparlamentet etter
gjennomført Fadderfestival.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar saken til orientering.
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Sak 76/20

StOrs budsjett for 2021

Saksbehandler

Leder

Vedlegg

Budsjett 2021

Bakgrunn
I forbindelse med overgangen til et nytt år skal Studentparlamentet vedta budsjettet for det
kommende året. 2020 har vært et rart år for oss alle. For veldig mange bedrifter har dette året vært
fylt av økonomiske vanskeligheter. For StOr er ikke det tilfelle. Mye av det StOr arrangerer har ikke
vært mulig i år. Tilskuddet fra UiS er inflasjonsjustert med 3,2%.
Budsjettet 2021 er lagt opp til mest mulig normal drift. Dette er fordi tilskuddet fra UiS ikke er
redusert og at AU ønsker at StOr skal kunne operere med normal drift så fort det er mulig.
Budsjettet er satt opp for å likne mest mulig på det originale budsjettet for 2020. Det er også satt av
100 000 kroner til feiring av 10-års jubileum av Studentenes Hus, samt 200 000 kroner til
særvilkårkontoen til Fadder.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar budsjettet for 2021 med de endringene som ble fattet i møtet.
Budsjettet ble vedtatt uten endringer.
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Sak 77/20

Studentstrategien 2030

Saksbehandler

Leder

Vedlegg

Studentstrategien 2030

Bakgrunn
Kapittel 4, UiS sin faglige profil, er det siste kapittelet til Studentstrategien. Med dette kapittelet
skrevet kan vi vedta strategien i sin helhet.
Kapittel 1 til 3 ligger som de har blitt vedtatt tidligere, innledningen og kapittel 4 er nytt.

Forslag til vedtak
Denne saken ble utsatt.
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Sak 78/20

Creation of a Career Centre at UiS

Saksbehandler / Executive officer:

UiS Parliament

Vedlegg / Attachments:

https://www.uio.no/english/studies/career/

Bakgrunn / Background
There is no career centre here at UiS. A career centre provides students with information about job
opportunities, the job market, praxis, internships, among others. Also, it is a support centre for
profiling your CV, how to use a job search engine, and to help students with further assistance for job
interviews and counseling. This will have unquestionable benefits to the entire student community
and will impact positively the image of the university and even SiS.
The ISU List has contacted SiO (Studentsamskipnaden i Oslo) and Professor Rune Dahl Fitjar here at
UiS for further guidance about the first steps to make this happen. The ISU List requests to the
Student Parliament to elevate a case to the University Board for creating a UiS career centre.
Forslag til vedtak fra ISU / Proposed motion from ISU
Elevate a case to the University Board in order to request the creation of a career centre at the
University of Stavanger.

Forslag til vedtak fra AU / Proposed motion from the Executive Committee
StOr will make a bullet point about the improvement of the career centre in the next year action plan.
ISU fikk 6 stemmer og forslaget falt. AU sitt forslag fikk 11 stemmer og ble vedtatt.
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Sak 79/20

ISU List involvement in the Student
Parliament during the year 2020

Saksbehandler / Executive officer:

UiS Parliament

Vedlegg / Attachments:

Student Parliament 2020 - Cases breakdown

Bakgrunn / Background
During the 2019 Student Parliament Elections, the ISU List promoted 5 proposals to enhance the
student experience at UiS:
-

Career Centre: Case previously presented today.

-

Norwegian Culture Centre: Partially discussed in case 65/20.

-

Scholarships for Living Expenses: Despite not presenting a case on this subject, the ISU list was
the ONLY active list presenting a statement to request financial support for ALL students during
the start of the COVID-19 pandemic in March, regardless of being nationals or internationals. This
resolution was presented in the April meeting. The proposal was rejected by the prorector of
education. Also, the ISU list further discussed this subject in case 63/20 for feedback from other
lists given that the pandemic has a second rise. No actions so far whatsoever.

-

Free Public transport for ALL Uni students: Presented in case 33/20 and rejected by the
parliament.

-

Available information for Student Discounts: ISU did not present a case for this proposal, so we
look forward to next year to present a solid case.

In addition, the ISU list presented cases for re-evaluating the distribution of funds from VT (case
36/20, rejected by the parliament) and two cases to facilitate the online streaming lectures (cases
34/20 and 64/20, only approving to provide info about if the lecture has a streaming option before
enrollment).
Besides the cases presented (7, not including the cases today) the ISU list actively participated in the
revision of the behandlingsplan document, the student strategi, and took part in the student elections
for the University Boards, earning a place in the Learning Environment University Board.
The ISU List believes that there is much more to be done from all the lists, including ourselves. Only
12 out of 67 cases discussed (as of 14.Oct) come from the lists. The ISU list wants to challenge our
peers to be more active for the coming 2021 period and also invite the lists to make internal
discussions about the cases to be presented, always looking for the welfare of our student community.
Finally, the ISU List wants to congratulate StOr for the great job they did in the Student Elections.
Also, would like to invite them to challenge the elected lists for next year’s parliament sessions.
Attachments: Student Parliament 2020 - Cases breakdown

14

STUDENTPARLAMENTET

Forslag til vedtak fra ISU / Proposed motion from ISU
Starting next year, each list in the Parliament should present an evaluation of their annual activities in
the last meeting of the year.
Forslaget fikk to stemmer og ble ikke vedtatt.
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Sak 80/20

Creating a culture and a network of alumni

Saksbehandler / Executive officer:

UiS Parliament

Vedlegg / Attachments:
Bakgrunn / Background
We have noticed the issue of students disconnecting from UiS when done with studies. This would
not be the case if UiS were to boost its culture. As alumni, one should be proud to have gone at UiS.
Look at students from NTNU, given how old their university is – their culture has been established.
An example of this is that all those who graduate as “Sivilingeniør” from NTNU can purchase a
trademark ring with their student number and graduating year; the same can be done for those
studying business or geology etc. Why doesn’t UiS implement something similar, perhaps a different
ring design for the different departments that is distinctively UiS? This way, one can purchase a
personal memorabilia of UiS that can be worn proudly 5, 10 or 20 years from now and as more and
more UiS students enter the workforce we will have a physical connection of either 2,3 or 5 of our
memorable years at UiS.
Our university is growing and establishing itself as a proper higher institution, we can create our own
culture and legacy that will live on for generations.
Additionally, a portal for all alumni needs to be made. There may be one already but the International
Office at UiS assured us that both local and foreign students do not know about it. This portal would
allow for the diversity of UiS to shine through: need a hotel management graduate living in South
Korea? Or a Political Science alumni from and in Egypt? Or want to see what opportunities an
alumni has for you in Canada?? The point is, there is a big number of graduates who’s emails are still
accessible, creating a big portal with them would allow for unseen opportunities either academically
or socially which would contribute to pridefully staying connected with UiS and your fancy ring ;).
Forslag til vedtak / Proposed motion
-

Implement ring designs that are distinctively UiS for the different departments. These rings can
then be purchased and worn by graduating students and alumni
Create portal for all alumni, everywhere. UiS has gone global!
Voteringen endte med 7 for og 7 mot, i to voteringsrunder. StOr-leder måtte avgjøre
voteringen i tredje runde og stemte mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.
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Eventuelle saker
EnvironmentaList foreslo at man skulle dekke ekstra mat til representantene siden møtet varte langt
over tiden. Tre representanter stemte for å ta inn saken på sakslisten, og saken falt.
Liberalmoderat Liste foreslo å overføre midler fra 2020 budsjettet til 2021 da Covid-19 ikke gjorde
det mulig å gjennomføre julebord i 2020. 9 stemte for å ta inn saken på sakslisten, og saken falt.
Møteevaluering
Bra engasjement og gode diskusjoner. Kjekt med en slik avslutning på året. Ble brukt litt mye tid på
å stemme på ting. Orienteringer på video bør kortes ned, lett å miste fokus. Man bør følge estimert
tidsbruk. Ikke repetere ting, forutsette at folk har lest sakspapirene. Kritikk for manglende opprop
(Org.kons svarer at opprop kun er nødvendig når man ikke har kontroll på representantene).
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