Referat valgmøte SP OsloMet 09.05.2020
Konstituering
Psak 00/20 a, b, c, d og e
a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Vedtak:
•
•
•

Kine Nossen og Jens Folland velges til ordstyrere
Jannicke Døvre velges til referent
Kontrollkomiteen velges til tellekorps, Jannicke Døvre administrerer
digitale avstemninger og systemet nettskjema teller opp digitale stemmer. Ved
eventuelle preferansevalg vil KK måtte telle opp stemmene manuelt i etterkant
av møtet.

b) Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
•

Innkalling og saksliste godkjennes.

c) Godkjenning av protokoll fra siste møte
Vedtak:
•

Protokoll fra sist møte godkjennes med de endringer som fremkommer
i møtet.

d) Orienteringssaker
AU: Har jobbet mye med koronatiltak, nå blir det økt bruk av campus etter strenge
retningslinjer. Dette kan selvsagt reverseres om smittetilfellene øker. VI har brukt mye tid på
valgmøtet. Deler av AU har hatt ferie. Vi har jobbet med Dassavisa, sosiale medier, vært på
SR og SFR møter og SAiH sitt årsmøte. Hatt møte i VT og studiestartsnettverket. Det avventes
litt før det tas avgjørelser om studiestart. Har også jobbet med en prosjektskisse for digital
studiestart. Det har blitt jobbet med et digitalt førsteårskompendium, dette blir trolig slått
sammen med et prosjekt om en digital orientation som ligger under den gode
studentopplevelsen. SÅ dette prosjektet er endret siden orienteringen ble skrevet.
Universitetsstyret: Siden sist møte har de hatt et par møter på e-post hvor de har vedtatt
noen forskrifter som gjør at studenter ved OsloMet skal få gjennomført studiene sine på best
mulig måte til tross for korona. Rektor har også fått noen fullmakter for å sikre
gjennomføring av studier.
VT: Vi har hatt to møter i VT siden sist og jobbet mye i media og opp mot SiO, mer utfyllende
orientering kommer neste uke.
Valgkomiteen: Valgkomiteen vil dere se mye til under valgmøtet. De har vært fem
medlemmer i valgkomiteen, fire vil dere se i løpet av møtet. Vi startet med
kandidatskjemaer 1. april og fikk 14 svar, så sendte de ut case oppgaver til US og AU
representanter. 26 april gikk fristen ut for å melde seg. Så har de hatt digitale intervjuer og
innstillingen ble offentliggjort i går. Det er mulig å se på introduksjonen til VK sitt arbeid og
innstillingene på SP sin blogg.
SFR: Alle SFR har allmøter i de to nesten ukene som kommer, der kan man stille til en del
verv og alle som er interessert i verv burde sende e-post til sitt SFR for mer informasjon.

Vedtak:
•
Sakene tas til orientering.

Valg av Studentparlamentets Arbeidsutvalg (AU)
Psak 12/20
AU innledet saken, Valgkomiteen la frem sin sinnstilling og kandidatene fikk holde valgtale.
Valgkomiteen innstilte Marie Knutsen Bruntveit som leder, Rolf Martin Aspenes som
nestleder, Elsa Kuvene Skaret som læringsmiljøansvarlig og Isak Grov Diesen som fagpolitisk
ansvarlig.
Ledervalget hadde en kandidat Marie Knutsen Bruntveit, som ble valgt ved akklamasjon.
Nestledervalget hadde en kandidat Rolf Martin Aspenes, som ble valgt ved akklamasjon
Det ble trukket om hvem som skulle velges først, læringsmiljøansvarlig ble valgt før
fagpolitisk ansvarlig.
Til læringsmiljøansvarlig stilte Elsa Kuvene Skaret og Corina Blondina Emerietta
Matheuwezen. Begge holdt en valgtale og det ble gjennomført skriftlig valg. Elsa Kuvene
Skaret vant.
Til fagpolitisk ansvarlig stilte Isak Grov Diesen og Vilde Veronica Haukeland. Det ble
gjennomført skriftlig valg og Vilde Veronica Haukeland vant.

Vedtak:
•

SP valgte Marie Knutsen Bruntveit som leder av SP-OsloMet for studieåret
2020/2021
o
Leder sitter fast i Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA).
•
SP valgte Rolf Martin Aspenes som nestleder av SP-OsloMet for studieåret
2020/2021
o
Nestleder sitter som vara i RSA.
•
SP valgte Vilde Veronica Haukeland som fagpolitisk ansvarlig i SP-OsloMet for
studieåret 2020/2021
o
Fagpolitisk ansvarlig sitter som fast representant i Utdanningsutvalget
(UU), Forskning- og utviklingsutvalget (FoU), styre til senter for samfunn og
arbeidslivsforskning (SVA styret) og styringsgruppen for utredning av
bibliotekstrukturen
•
SP valgte Elsa Kuvene Skaret som læringsmiljøansvarlig i SP-OsloMet for
studieåret 2020/2021
o
Læringsmiljøansvarlig sitter som fast representant i
Læringsmiljøutvalget (LMU)

Valg av studentrepresentanter til Universitetsstyret
Psak 13/20
AU innledet saken og valgkomiteen la frem sin innstilling. Alle kandidater fikk mulighet til
valgtale.
Valgkomiteen innstilte Ola Gimse Estenstad til mannlig representant i universitetsstyret.
Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo ble innstilt som fast kvinnelig representant og Yvonne
Bergly Andersen som kvinnelig vara representant.
Til fast mannlig representant var det en kandidat, Ola Gimse Estenstad, han ble valgt ved
akklamasjon.
Til fast kvinnelig representant stilte Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo, hun ble valgt ved
akklamasjon.
Det var ingen mannlige representanter til vararepresentant til Universitetsstyret og det må
velges på et senere SP møte.
Til kvinnelig vara var stilte Yvonne Bergly Andersen, hun ble valgt ved akklamasjon.
Vedtak:
•
SP valgte Ola Gimse Estenstad til fast mannlig representant for
studieåret 2020/2021 til Universitetsstyret.
•
SP valgte Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo til fast kvinnelig
representant for studieåret 2020/2021 til Universitetsstyret.
•
SP valgte Yvonne Bergly Andersen til førstevara i universitetsstyret for
studieåret 2020/2021.
•
Andrevara utsettes til et senere møte i Studentparlamentet, dette må
da være en mannlig representant.

Valg av studentrepresentanter til Klagenemnda
Psak 14/20
AU innledet saken og valgkomiteen la frem sin innstilling. Alle kandidater fikk mulighet til
valgtale.
Valgkomiteen innstilte Mikkel Frydenlund Sibe til klagenemda.
Til mannlig representant stilte Mikkel Frydenlund Sibe, han ble valgt ved akklamasjon.
Det var ingen innstilling til kvinnelig representant.
Til kvinnelig representant stilte Martine Aaby Hamnaberg, hun ble valgt ved akklamasjon.
Det var ingen kandidater til varaplassene.
Vedtak:
•
SP valgte Mikkel Frydenlund Sibe til fast mannlig representant for studieåret
2020/2021 til Klagenemda
•
SP valgte Martine Aaby Hamnaberg til fast kvinnelig representant for
studieåret 2020/2021 til Klagenemda
•
SP valgte ingen varaer til klagenemda for studieåret 2020/2021 til
Klagenemda.
•
AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.

Valg av representanter til Skikkethetsnemnda
Psak 15/20
AU innledet saken og valgkomiteen la frem sin innstilling. Alle kandidater fikk mulighet til
valgtale. Det velges ikke varaer til skikkethetsnemda på grunn av konfidensialitet i sakene
som behandles.
Valgkomiteen innstilte Mikkel Frydenlund Sibe til skikkethetsnemda.
Til mannlig representant stilte Mikkel Frydenlund Sibe, han ble valgt ved akklamasjon.
Det var ingen innstilling til kvinnelig representant.
Til kvinnelig representant stilte Martine Hamnaberg, hun ble valgt ved akklamasjon.
Vedtak:
• SP valgte Mikkel Frydenlund Sibe til fast mannlig representant for studieåret
2020/2021 til Skikkehetsnemda.
• SP valgte Martine Aaby Hamnaberg til fast kvinnelig representant for studieåret
2020/20201 til Skikkehetsnemda.
• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.

Valg til Kontrollkomiteen
Psak 16/20
AU innledet saken. Alle kandidater fikk mulighet til valgtale.
Det var ingen kandidater for KK plassene i KK. Derfor utsettes de til et senere møte i SP. AU
kan ikke få suppleringsmakt til å velge AU.
Vedtak:
•

Begge valgene ble utsatt siden det ikke var noen kandidater.

Valg av Studentparlamentets Valgkomité
Psak 17/20
AU innledet saken. Alle kandidater fikk mulighet til å holde en valgtale.
Marius Toresen stilte til leder av valgkomiteen og ble valgt ved akklamasjon.
Som medlemmer av valgkomiteen stilte Yvonne Bergly Andersen, Solveig Frantzen Fosse,
Thomas Finnøy Trouiller og Vilde Henningsgård. Det var fire kandidater til fire plasser og de
ble valgt ved akklamasjon.
Vedtak:
•
•

SP valgte Marius Toresen til leder for VK for studieåret 2020/2021
SP valgte Yvonne Bergly Andersen, Solveig Frantzen Fosse, Thomas Finnøy
Trouiller og Vilde Henningsgård som medlemmer i VK for studieåret 2020/2021

Valg av nye representanter til læringsmiljøutvalget
Psak 18/20
AU innledet saken. De som stilte til faste representanter var, Mats Ugland, Eskil Uggen,
Bryan Tim Johnson, Corina Blondina Emerietta Matheuwezen, Leah Carys Wilce, Thomas
Finnøy Trouiller og HaiWei Shen
Vedtak:
•
SP valgte Mats Ugland, Eskil Uggen, Corina Blondina Emerietta Matheuwezen,
Leah Carys Wilce, and Thomas Finnøy Trouiller som faste representanter for studieåret
2020/2021.
•
SP valgte HaiWei Shen som førstevara og Bryan Tim Johnson som andrevara
for studieåret 2020/2021 i prioritert rekkefølge.
•
Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.

Valg til Forskings- og utviklingsutvalget
Psak 19/20
AU innledet. Isak Grov Diesen stilte som mannlig representant.
Det var ingen kvinnelige kandidater eller vara kandidater.
Vedtak:
• SP valgte Isak Grov Diesen som fast mannlig representant for studieåret 2020/2021
til FoU-utvalget
• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.

Val av representantar til Utdanningsutvalet (UU)
Psak 20/20
AU innledet. Isak Grov Diesen og HaiWei Shen stilte til utdanningsutvalget. Disse ble vagt ved
akklamasjon og er faste representanter sammen med Vilde Veronica Haukeland.
Vedtak:
• SP valgte Isak Grov Diesen og HaiWei Shen som faste representanter til
utdanningsutvalget.
• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsval ved behov.

Valg av representanter til styringsgruppen INTERACT
Psak 21/20
AU innledet. Mikkel Frydenlund Sibe stilte som fast kandidat
Vedtak:

•

Studentparlamentet valgte Mikkel Frydenlund Sibe som representant til
styringsgruppen for INTERACT
•
Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov

Valg til tilsettingsutvalgene ved OsloMet
Psak 22/20
AU innledet.
Tilsettingsutvalget for tilsettingsutvalgene for professor, forsker 1 og dosenter, der stilte
HaiWei Shen, han ble valgt ved akklamasjon.
Tilsettingsutvalget for UF-ansatte, der stilte Corina Blondina Emerietta Matheuwezen, hun
ble valgt ved akklamasjon.
Vedtak:
• SP valgte HaiWei Shen til tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter.
Representanten er vara i tilsettingsutvalget for UF- ansatte.
• SP valgte Corina Blondina Emerietta Matheuwezen til tilsettingsutvalget for UFansatte. Representanten er vara i tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter.
•
Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov

Valg av representanter til Kulturutvalget
Psak 23/20
AU innledet. Mikkel Frydenlund Sibe stilte.
Vedtak:
•
Studentparlamentet valgte Mikkel Frydenlund Sibe som representanter til
Kulturutvalget. Han ble valgt ved akklamasjon.
•
Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.

Møtekritikk
Et interessant valgmøte, gikk veldig fort. Vil takke alle som har stilt. Takk for et veldig
effektivt valgmøte, takk til alle som stilte, gratulerer til de som ble valgt. Håper de som ikke
fikk plassen de ønsker ikke mister det brennende engasjementet for studentpolitikk i hjertet.
Takk for et veldig godt og strukturert møte, veldig god ordstyring takk for det. Takk for
tillitten deres og effektiviteten på møtet, håper å se dere alle etterpå på en liten
møtepils/kos. Det var veldig spennende og nervepirrende, Elsa er en verdig vinner. Tusen
takk til alle som stilte på meg, spesielt til LMA. Jeg håper på plass på OsloMet til høsten, dere
får oppdatering i juli. Tusen takk til ordstyrerne, det har vært sømløst å være VK med dere
som ledet det hele. Tusen takk til alle kandidatene som stilte og som vi har blir kjent med. En
spesiell takk til VK, dere har vært helt perfekt. Tusen takk for et veldig fint møte, det har
vært så fint å høre alle talene. Jeg tror dette vil bli veldig bra, gleder meg til å se hva vi får til
neste år. Som lærer har jeg selvfølgelig tekniske utfordringer så dere får kose dere med

bilde. Jeg vil takke for tillitten dere har gitt meg og dere som har stilt. Takk for et bra digitalt
valgmøte, må det aldri skje igjen. Kjedelig at man må sitte hjemme å styre med dette, men
ordstyrerne har gjort en god jobb og det har gått sømløst. Gratulerer til alle som er valgt,
gleder meg til 2020/2021. Vil takke for et hyggelig valg, som også er veldig effektivt. Fin
ordstyring. Takk for arbeidet fra AU i år og lykke til til det neste AU. Lykke til til alle som har
fått verv. Takk fro støtten jeg har fått. Håper alle opprettholder engasjementet sitt fremover.
Gleder meg til å se dere snart. Gleder meg til konseptet møtepils etterpå. Tusen takk for et
godt møte. Skryt til alle som har vært med å arrangert møtet. Tusen takk for tillitten, hold på
engasjementet videre. Jeg gleder meg til høsten. Tusen takk for et godt møte, tusen takk til
ordstyrerne dere har gjort en veldig god jobb. Takk til AU for alt arbeidet dere har gjort det
siste året og gratulerer til AU som har blitt valgt. Til alle, dere er helt rå håper dere fortsetter
med engasjementet inni dere. Håper jeg ser dere alle til høsten for jeg savner dere. Takk for
et lærerikt og spennende møte. Gratulerer til dere som er valgt, til dere som ikke ble valgt
stå på videre. Takk for fint og effektivt møte, gratulerer til alle som er valgt inn. Får håpe
neste valgmøte ikke blir digitalt. Tusen takk for tillitten dere har gitt meg. Vil støtte opp
under Ivo om at dere ikke må miste ilden og engasjementet for studentpolitikk. Gleder meg
til å se alle live, for dette er ikke det samme. Jeg vil takke for et spennende og interessant
møte. Et veldig godt gjennomført møte. Vi kan si oss veldig fornøyde med å ha valgt mange
godt kvalifiserte folk til vervene. Vil takke for et bra og effektivt møte. Bra å se alle som har
vært engasjert stille til verv. Takk for et fint møte, jeg gleder meg så skinnsykt til neste gang
vi kan møtes in person. Tusen takk for flott møte og flotte folk, kjipt at det er digitalt. Takk
for tillitten. Still til valg på fakultetet, der er det fortsatt rom for engasjement. Takk til forrige
AU som har vært veldig flinke mot møtet. Det skjemaet vi stemte i var veldig ryddig og mye
bedre enn i VT, takk for det. Takk for et fint og effektivt møte, takk til Kine og Jens dere var
supre i dag. Til min motkandidat Vilde gratulerer og gratulerer til alle dere andre også. Veldig
effektivt møte, gøy for gamle pamper å følge med fra bakbenken. Still gjerne i
suppleringsvalgene, noen av de er innmari godt betalt. Takk for et godt og effektivt møte,
takk til ordstyrerne, kontrollkomiteen, ordstyrerne og resten av møtet. Jeg er veldig glad for
at jeg var tidlig ute. Takk for et godt møte, det har vært gøy å være tilbake igjen og følge
med. Dere har et kommende problem i SP, snart har dere bare en i KK, det er veldig viktig at
noen stiller til det til høsten. Det er veldig utfordrende å sitte alene i KK og uten KK har SP et
stort problem. Om dere har ekstra kapasitet anbefaler jeg å sitte i KK, det er morsomt, viktig
og man lærer masse. Tusen takk for et utrolig kult og spennende møte. Kjempe bra av alle
som har stilt. Tusen takk for et veldig fint møte, vil takke alle som har stilt og minne om at
det er viktig å ta vare på de som ikke har blitt valgt inn etter møtet. Gratulerer til de som har
blitt valgt. Tusen takk for et godt møte, det har vært veldig gøy å observere. Ha det gøy å
møtet. Gratulerer til alle som er valgt, det blir artig i hvert fall dere som er valgt til AU
kjenner jeg ikke så godt, så det blir spennende. Gleder meg til å bli kjent med dere. Tusen
takk for godt møte og god ordstyring, alltid flott at det er orden i sakene. Gratulerer til alle
som er valgt. Førstemann til å grine på kameraet. Jeg stiller meg bak alt som har blitt sagt,
det er så viktig at dere stiller til valg og jeg er så stolt av dere. Dere en så god gjeng, dere
stiller opp, har engasjement og er så fine. Når jeg hører hvordan dere snakker om hverandre
og til hverandre, blir jeg så glas. Tusen takk dere har vært kjempe flinke i dag. Dette er
ekstremt rart. Veldig rart å skulle avslutte. Jeg er veldig stolt av dere. Tusen takk til
ordstyrerne som har gjort en formidabel jobb, tusen takk til Jannicke, AU, Christoffer som
kunne stille opp som KK og alle som har stilt til verv. Vi trenger engasjement fremover.
Oppfordrer til å ikke miste engasjementet og vurdere om man vil stille til noe senere. Neste

AU burde ta opp suppleringsvalg til høsten. Jeg tror vi har valgt verdens beste VK, gleder meg
masse til å jobbe med dere. Så til rydding, håper alle kan rydde stoler og bord når de er
ferdig, neida bare tuller. Jeg vil invitere alle til møtepils kl 17.00 i Teams.
Kjøre parlament, da er vi ferdig for denne gangen. Gratulerer til nyvalgt AU dere har et stort eventyr
foran dere. Til dere andre som har valgt, dere må også glede dere. Vanligvis ville jeg stått her
sammen med nyvalgt leder, sånn blir det ikke. Takk for tillitten til å sitte i US: Tusen takk til alle som
har stilt, det setter vi så stor pris på. Vi er takknemlige for at dere bryr dere og vil bidra til
studentdemokratiet. Tusen takk til Kine og Jens for at dere ledet oss gjennom på godt vis. Hele AU vil
si tusen takk til Jannicke for at hun står på hver dag for SP og for innsatsen du legger inn er uvurderlig
og uten deg ville studentene hatt det mye dårligere ved universitetet. Kristin, Anna, Vilde og Marius
tusen takk for alt dere har gjort det siste året. Jeg setter pris på alt dere gjør hver dag og all innsatsen
dere legger ned for studentene. Tusen takk for det dere gjør jeg er utrolig glad i dere. Det er
spennende at et nytt AU nå er valgt, jeg vil ønske de lykke til.
Da klarte jeg å drite meg ut litt, så når målet om å drite meg ut mer enn dere. Vil si meg enig med
Ola. Å stille til valg handler ikke om å vinne eller tape, men å stille seg tilgjengelig. Det er veldig tøft
gjort og det viktigste.
Spesielt takk til Jannicke, Kristin, AU og spesielt KK. Vi som ordstyrere kommer oss aldri gjennom et
møte uten å stille de mange spørsmål. Gleder meg masse til vi ses igjen på tirsdag. Det har vært
hyggelig å få så mange fine ord fra dere. Takk til alle som har deltatt, dere har vært helt fantastiske,
det er ikke lett å gjennomføre et digitalt møte, men med dere har det vært lett å gjøre jobben vår.
Takk for at vi fikk være ordstyrere for dere og takk for frokosten vi fikk tilsendt, den koste vi oss
veldig med.
Jeg blir alltid målløst av hvor mange flotte folk som er i dette parlamentet. Jeg setter veldig pris på
dere og gleder meg til å se dere alle etterpå på sosialt opplegg. Husk å ta vare på hverandre i disse
tider, ikke bare med korona, men det er tøft å stille til valg uansett om man blir valgt eller ikke
Så hevet vi møtet.

