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Protokoll fra studentparlamentsmøte 20.01.2021

Til stede fra studentparlamentet
Vetle Torstenbø, Julia Andberg, Malin Setalid, Gudmund Hovda, Else Karin Bjørheim, Tor Fredrik Torgersen, Nora
Sande, Marthe Dybdahl, Truls Aamodt, Hamdia Nure, Rocia Ortega, Jonas Grini, Shahzib Shaban, Mathias Stalvik,
Marita Helland, Benedikt Nitschke, Winusan Wijayaseelan, Kenneth Le, Gunnar Halvorsen

Tilstede på bakbenk
Arbeidsutvalget og Fadderutvalget, Arve Kristiansen, Frank Bremnes, Smis-journalist, kontroll og
kvalitetskomiteen (ett medlem), organisasjonskonsulent.

Stemmeberettigede: 19
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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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STUDENTPARLAMENTET

Konstituering
Valg av møteleder, bisitter og tellekorps
Arbeidsutvalget foreslår:
Møteleder:
Tellekorps:
Godkjenning av innkalling.
Godkjennes med eventuelle merknader som fremkommer i møtet
Godkjenning av saksliste.

Forslag til vedtak:
Valg av møteleder, innkalling, eventuelle saker, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de
endringer som måtte fremkomme i møtet.
Godkjent uten merknader.
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Sak 01/21

Fadder som egen organisasjon

Saksbehandler

Leder

Vedlegg

Ingen

Bakgrunn
Det ble vedtatt på møte 27.11.2019 at Fadder skulle opprettes som egen organisasjon i januar 2021.
I 2018 gikk Fadder med et stort underskudd som påvirket både Fadderfestivalen og
Studentdemokratiet. Underskuddet var på over 600 000 kroner. Det er mange årsaker til at dette endte
galt, men det er ikke tvil om at flere av kontrollinstansene som skulle hatt kontroll over økonomien
ikke fungerte optimalt. For det første hadde ikke Faddersjefen kontroll på økonomien. I tillegg
manglet festivalen en organisatorisk nestleder. I dag er det enten leder eller organisatorisk nestleder
som har et dedikert ansvar for økonomien. I tillegg til dette var organisasjonskonsulenten som skal
følge opp økonomien delvis sykemeldt. Videre så kunne Kontroll og kvalitetskomiteen eller
parlamentet sett og forhindret situasjonen, uten at dette sjedde. Som om ikke dette var nok så var
arbeidsutvalget redusert til to personer, da StOr leder trakk seg på grunn av sykdom. Det store
underskuddet førte til at man etter hvert vedtok å gjøre Fadder til en egen organisasjon, for å sikre
den negative påvirkningen et slik underskudd medfører for Studentorganisasjonens virke som talerør
for studentene ved Universitetet i Stavanger. Det var StOr og universitetet som måtte betale for
underskuddet til Fadder.
Beslutningen om å gjøre Fadder til en egen organisasjon, kom med en forutsetning om at
studentparlamentet fortsatt skulle være styre for Fadderfestivalen. AU har vært i kontakt med
Brønnøysundregisteret, og fått til svar at det vil ikke være mulig å opprette Fadder som en egen
organisasjon med Studentparlamentet som styret. Årsaken til det er at ett styre kan ikke være styre
for to forskjellige organisasjoner. At Fadder som egen organisasjon skulle ha delt mye av
styringsdokumentene med StOr, slik det fremgår av sakene som tidligere er vedtatt i parlamentet, er
heller ikke er mulig.
Vi har tenkt mye på mulige løsninger, og vi har kommet frem til at det er to måter å løse dette på.
1. Fadder forblir under StOr (studentparlamentet).
2. Fadder blir en egen organisasjon.
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STUDENTPARLAMENTET

Løsning 1 vil være den enkleste å gjennomføre, men risikoen for at StOr får økonomiske
konsekvenser dersom Fadder går med stort underskudd igjen finnes. Risikoen måler ikke AU til å
være særlig stor, da omtrent alt som gikk galt i 2018 gikk galt, samt at samlet sum på
særvilkårkontoen til StOr og Fadder er på ca. 800 000.
•
•
•

Fadder forbli i samme organisasjon som StOr
Studentparlamentet beholder ansvaret ovenfor Fadder
Dette er et format vi vet fungerer

Løsning 2 vil realisere vedtaket at Fadder skal bli egen organisasjon, men Studentparlamentet vil
miste makten de har over Fadder. Fadder må få et eget styre som må velges på et eget årsmøte, samt
betale for tjenestene som StOr betaler for i dag (regnskap, utgifter til styremøter osv.). Vedtektene
må også revideres en gang til.
•
•
•
•

Fadder blir en egen organisasjon
Et eget styre tar over arbeidsoppgavene studentparlamentet har i dag.
Tjenester som Fadder har delt med StOr må Fadder betale for selv.
Usikkerheten er stor

AU vil legge til at vi synes dette er veldig kipt, da dette er en prosess som har foregått lenge, og som
vi gledet oss til å komme i mål med.
For mer bakgrunnsinformasjon og sakshistorikk anbefales det å gå inn på www.stavangerstudent.no
og lese sakspapirer fra tidligere møter. Andre kilder som kan være relevante er:
https://www.byas.no/aktuelt/i/xPX6rR/fadderfestivalen-med-underskudd-vil-faa-konsekvenser-forneste-aars-fes
https://www.nrk.no/rogaland/reiste-pa-sydentur-pa-studentane-si-rekning-etter-rekordunderskot-forfadderfestival-1.14252469

Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget
Fadder forblir en del av Studentorganisasjonen ved UiS.
Vedtatt. 18 stemte for, en avholden.
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Møteevaluering
Det gikk litt fort
Ha poll i stedenfor å avstemning i chat
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