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Referat fra valgmøte SP 2 

OsloMet 08.05.2021 3 

Konstituering 4 

Til stede: Hasan Ali, Henriette Bøe, Hilal, Karl Magnus NCD Nyeng, Lovise Meyer, Solveig 5 
Frantzen Fosse, Martin Myhr Wallin, Kai Sikveland, Eskil Uggen, Hussain Ryad Alkikani 6 
Alkadri, Michael Ray Monte De Ramos, Thea Aune Bendixen, Thomas Finnøy Trouiller, 7 
Yvonne Bergly Andersen, Aisha Aziz, Corina Blondina E. Matheuwsen, Dafne Lambrechts, 8 
Sharanna Devadas Lehm, Celine Lyngås Sataøen, Mats Ugland, Muhammed Qasim, Åse Berg 9 
Dybvik, Leah Carys Wilce, Amalie Faller Oppdal, Theresa Anh Thi Tran 10 

PSak 00/21 a, b, c, d og e 11 

a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps  12 

Vedtak: 13 

• Martine Gjerde og Jonas Danielsen Virtanen velges til ordstyrere  14 

• Ingrid-Elisabeth Ringstad velges til referent 15 

• KK, Yvonne Bergly Andersen og Wiliam Sæbø velges til tellekorps 16 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste 17 

Vedtak: 18 

• Innkalling og saksliste godkjennes. 19 

c) Godkjenning av protokoll fra siste møte 20 

Vedtak: 21 

• Protokoll fra sist møte godkjennes med de endringer som fremkommer i 22 
møtet 23 

d) Orienteringssaker 24 

 25 

Arbeidsutvalget 26 

Siden utsending av sakspapir har heile AU deltatt på landsmøtet til NSO. Her ble det 27 
gjennomført revidering av politisk dokument om organisering av UH-sektoren, 28 
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forskningspolitisk dokument og vedtekter. LM vedtok også etiske retningslinjer, ny 29 
handlingsplan og tre resolusjoner, herunder om studenter med barn, sanitetsprodukt og 30 
hjelp til personer med rusavhengighet. LM valgte også nytt arbeidsutvalg og representantar 31 
til ulike komiteer og utvagl. Fra OsloMet ble Vilde Haukeland valgt til Fag- og 32 
læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Thomas Finnøy Trouiller og Ola Gimse Estenstad til 33 
sentralstyret, Marius Toresen til valgkomiteen og Rolf Martin Aspenes og Mikkel Sibe til 34 
Lærinsmiljøpolitisk komité. 35 

Utover dette har AU hatt felles møter med rektoratet, der blant annet krisepakken, SHoT-36 
undersøkelsen og campusprosjektet har vært større tema.  37 

 38 

Fagpol:  39 

Siden sist har FagPol arbeida med campusprosjektet saman med eigedomsavdeling, forsking 40 
og utvikling, utdanningsutvalget og signaturemne om berekraft. FagPol har hatt tett 41 
samarbeid med Studentombod Katrine den siste tida, her ein har diskutert timeplan, 42 
kamerabruk i undervisning og emneevalueringar. Tysdag 4. mai var FagPol konferansier på 43 
seminar om eksamensjuks og eksamensformar som SP arrangerte saman med dei meritterte 44 
undervisarane. Vidare har det gått mykje tid til oppfølging av praksis på fakulteta.  45 

Nestleder 46 

Sidan sakspapira blei sendt ut har nestleiar delteke i gruppa for signaturemne om 47 
urbanisering, arbeidet der er no ferdigstilt. Det har blitt avholdt eit møte i lederforum, der 48 
campusprogrammet og SHoT-tala blei presentert. Nestleiar deltek i «Vi er her for deg»-49 
nettverket, som òg har teke opp SHoT-tala og korleis OsloMet kan arbeide med dei. Arbeidet 50 
med årets tillitsvalgtkonferanse har òg blitt satt i gang. 51 

Leder 52 

Leiar har sidan sist arbeida mykje med den nye SHoT-undersøkinga. 62 498 studentar svara 53 
og fleire av tala var alarmerande. Fleire studentar enn nokon gong slit psykisk. Meir 54 
informasjon om undersøkinga finst på https://www.studenthelse.no. Om du treng nokon å 55 
snakke med kan SiO, Studentpresten, Psykisk Helse Hjelpetelefon og fastlegen din hjelpe 56 
deg, hugs at du ikkje er åleine. 57 

Vidare har leiar vore i regelmessige leiarmøter, der Bibliotek, Campus Romerike, Covid-19 og 58 
reisepolicy har blitt diskutert. Onsdag fekk me òg vite at rektor Curt Rice slutter for å bli 59 
rektor på NMBU. Leiar har òg vore i møte med Studenthovudstaden, der SHoT og studiestart 60 
var hovudtema. Onsdag hadde leiar og nestleiar formøte med styrerepresentantane, der me 61 
diskuterte sakspapira og gav våre innspel til dei. Bla.a. til campusprosjektet, innkjøpsstrategi 62 
og utviding av koronaforskrifta.  63 

Leiar har den siste tida uttala seg om SHoT, psykisk helse, Kjøsutvalget, juks og fråfall i VG, 64 
SHoT i VGTV, Kjøsutvalget i bladet Sunnhordland og juks i Khrono.  65 

https://www.studenthelse.no/
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 66 

US: Siden sist Parlamentsmøte har det blitt avholdt samling i kollegieforum med besøk av bla 67 
forsknings- og høyere utdanningsministeren. Det ble også avhold styremøte 11-12 mars. 68 
Juryen mottar oppsigelse fra rektor i juni.  69 

 70 

VT: Vi har vært i budrunde om St Olavs gate 22, som vi dessverre tapte. Vi skal ha valgmøte 71 
2. juni og anbefaler folk å stille til valg. Vi har jobbet med KD-midler og forsøker å lage 72 
17.mai arrangement for studenter i samarbeid med SiO. Man kan sende søknad til 73 
tiltakspakken for studenter ved å bruke denne linken: QuestBack. 74 

 75 

VK: har kommet fram til innstillinger til Arbeidsutvalget, Universitetsstyret, 76 
Kontrollkomitéen, Klagenemnda og Skikkethetsnemnda gjennom innsendte kandidatskjema, 77 
intervjurunder, caseoppgaver og sofaprat. Takker til alle som har tatt kontakt. Gleder oss til 78 
valget!  79 

 80 

Studentråd ved Institutt for barnehagelærer (BLU)– Det er laget en spørreundersøkelse som 81 
er sendt ut til alle for å gi instituttet en pekepinn på hvordan studentene har det. Oppfordrer 82 
andre til å gjøre det samme. Det er også snart valg i instituttrådet, oppfordrer til å delta.  83 

   Vedtak: 84 

• Sakene tas til orientering. 85 

e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger 86 

Godkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger i eget saksdokument. 87 

Vedtak: 88 

• Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget godkjennes.  89 

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=XP_cBm13STCypkXTDeH-ngLOjaJHseEFf_IW0IUpoDADJT1DEh9-Tp5lko0HguJ6Z2PBzc9vnPDBoXar_MKMww2
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Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger   90 

Psak 00/21 e 91 

 92 

Bakgrunn: 93 

Ifølge Studentparlamentets vedtekter kan AU foreta valg, oppnevninger og mindre 94 
politiske/organisatoriske beslutninger mellom parlamentsmøter i hastesaker. Dersom dette 95 
forekommer, skal oppnevningene godkjennes av Parlamentet på første påfølgende 96 
parlamentsmøte. Det samme kan AU gjøre med høringssvar som må sendes inn mellom 97 
parlamentsmøter. 98 

Vurdering: 99 

AU har i perioden foretatt følgende oppnevninger, valg og høringssvar: 100 

Oppnevninger: 101 

AU har gjennomfør følgende oppnevninger:  102 

• Åse Berg Dybvik og Thomas Finnøy Trouiller som studentrepresentanter i 103 
tildelingskomiteen 104 
 105 
 106 

Høringssvar: 107 

• AU har ikke sendt noen høringssvar 108 

Vedtak: 109 

• SP godkjenner eventuelle oppnevninger, valg og høringssvar. 110 

  111 
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Valg av Studentparlamentets Arbeidsutvalg (AU) 112 

Psak 11/21  113 

 114 

AU innledet saken, Valgkomiteen presenterte sin innstilling og kandidatene fikk mulighet til å 115 
holde valgtaler. Valgkomiteen innstilte Rolf Martin Aspenes som leder, Isak Grov Diesen som 116 
fagpolitisk ansvarlig og Åse berg Dybvik som LMA. Ingen hadde stilt til nestleder og VK valgte 117 
derfor å la plassen stå åpen. Hilal Gure ønsket å stille til nestleder og fikk holde valgtale.  118 

Valg:  119 

• Ledervalget hadde en kandidat, Rolf Martin Aspenes, som ble valgt ved akklamasjon 120 

• Nestledervalget hadde en kandidat, Hilal Gure, som ble valgt ved akklamasjon 121 

• Det ble trukket om hvem som skulle velges først av fagpolitisk ansvarlig og 122 
Læringsmiljøansvarlig.  123 

• Fagpolitisk ansvarlig hadde en kandidat Isak Grov Diesen som ble valgt ved 124 
akklamasjon. 125 

• Læringsmiljøansvarlig hadde en kandidat, Åse Berg Dybvik, som ble valgt med 126 
akklamasjon. 127 

 128 

Vedtak: 129 

• SP valgte Rolf Martin Aspenes som leder av SP-OsloMet for studieåret 2021/2022. 130 
o Leder sitter fast i Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA). 131 

• SP valgte Hilal Gure som nestleder av SP-OsloMet for studieåret 2021/2022. 132 
o Nestleder sitter som vara i RSA. 133 

• SP valgte Isak Diesen som fagpolitisk ansvarlig i SP-OsloMet for studieåret 134 
2021/2022. 135 

o Fagpolitisk ansvarlig sitter som fast representant i Utdanningsutvalget (UU), 136 
Forsking- og utviklingsutvalget (FoU), styret til senter for samfunn og 137 
arbeidslivsforskning (SVA-styret) og styringsgruppa for utredning av 138 
bibliotekstrukturen. 139 

• SP valgte Åse Berg Dybvik som læringsmiljøansvarlig i SP-OsloMet for studieåret 140 
2021/2022. 141 

o Læringsmiljøansvarlig sitter som fast representant i Læringsmiljøutvalget 142 
(LMU) 143 

  144 
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Valg av studentrepresentanter til Universitetsstyret 145 

Psak 12/21  146 

AU innledet saken og valgkomiteen la frem sin innstilling. Kandidatene fikk mulighet til å 147 
holde valgtale.  148 

Den ene kvinnelige kandidaten til universitetsstyret var ikke registrert student da hun søkte. 149 
SP stemte over å om man ønsket å avvike fra valgreglementet slik at denne kandidaten kan 150 
være valgbar kandidat til dette valget. Det må være 2/3 flertall. SP vedtok å vike fra 151 
valgreglementet og la kandidaten stille som valgbar kandidat.  152 

Valgkomiteen innstilte Eskil Uggen som fast mannlig representant, Julie Isaksen som fast 153 
kvinnelig representant og Marie Knutsen Bruntveit som 1. vara til Universitetsstyret. 154 

Til fast mannlig representant i universitetsstyret stilte Eskil Uggen og Ola Gimse Estenstad. 155 
Det ble gjennomført skriftlig valg og Eskil Uggen vant.  156 

Til fast kvinnelig representant i universitetsstyret stilte Julie Isaksen og Marie Knutsen 157 
Bruntveit. Det ble gjennomført skriftlig valg og Marie Knutsen Bruntveit vant.  158 

Til mannlig vara i universitetsstyret stilte Ola Gimse Estenstad. Han ble valgt ved 159 
akklamasjon.  160 

Det var ingen kvinnelig representanter til vararepresentanter til Universitetsstyret og det må 161 
velges på et senere SP møte.  162 

 163 

 164 

Vedtak: 165 

• SP valgte Eskil Uggen til fast mannlig representant for studieåret 2021/2022 til 166 
Universitetsstyret.  167 

• SP valgte Marie Knutsen Bruntveit til fast kvinnelig representant for studieåret 168 
2021/2022 til Universitetsstyret.  169 

• SP valgte Ola Gimse Estenstad til førstevara i Universitetsstyret for studieåret 170 
2021/2022. 171 

• Andrevara utsettes til et senere møte i Studentparlamentet, dette må da være en 172 
kvinnelig representant. 173 

  174 
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Valg av studentrepresentanter til Klagenemnda 175 

Psak 13/21 176 

 177 

AU innledet saken og Valgkomitéen presenterte sin innstilling. Deretter fikk kandidatene 178 
mulighet til å holde valgtale. Valgkomitéen innstilte Lars S. Anvil som mannlig representant 179 
og Aisha Aziz som kvinnelig representant og Henriette Bøe som vara til Klagenemnda.  180 

 181 

Til fast mannlig representant i klagenemnda stilte Lars S. Anvil og Mikkel Frydenlund Sibe. 182 
Det ble avholdt skriftlig valg og Lars S. Anvil vant.  183 

Til fast kvinnelig representant i klagenemnda stilte Aisha Aziz. Hun ble valgt ved akklamasjon.  184 

Til kvinnelig vara stilte Henriette Bøe. Hun ble valgt ved akklamasjon.  185 

Til mannlig vara stilte Mikkel Frydenlund Sibe. Han ble valgt ved akklamasjon.  186 

 187 

Vedtak: 188 

• SP valgte Lars S. Anvil til fast mannlig representant i Klagenemnda for studieåret 189 
2021/2022  190 

• SP valgte Aisha Aziz til fast kvinnelig representant i Klagenemnda for studieåret 191 
2021/2022  192 

• SP valgte Henriette Bøe som kvinnelig vara i Klagenemnda for studieåret 193 
2021/20222 194 

•  SP valgte Mikkel Frydenlund Sibe som mannlig vara i Klagenemnda for studieåret 195 
2021/2022 196 

 197 
  198 
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Val av studentrepresentantar til skikkaheitsnemnda 199 

Psak 14/21  200 

 201 

AU innledet saken og Valgkomitéen presenterte sin innstilling. Valgkomitéen innstilte Mikkel 202 
Frydenlund Sibe som fast mannlig representant og Lovise Meyer som fast kvinnelig 203 
representant i Skikkethetsnemnda. Kandidatene fikk mulighet til å holde valgtale.  204 

Til kvinnelig representant for Skikkethetsnemnda stilte Lovise Meyer og Henriette Bøe. Det 205 
ble avholdt skriftlig valg og Lovise Meyer vant.   206 

Til mannlig representant for Skikkethetsnemnda stilte Mikkel Frydenlund Sibe. Han ble valgt 207 
ved akklamasjon.  208 

Vedtak: 209 

• Studentparlamentet valgte Mikkel Frydenlund Sibe til fast mannlig representant i 210 
Skikkethetsnemnda for studieåret 2021/2022. 211 

• Studentparlamentet valgte Lovise Meyer som fast kvinnelig representant i 212 
Skikkethetsnemnda for studieåret 2021/2022. 213 

• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsval ved behov 214 

 215 

  216 
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Valg av Studentparlamentets Kontrollkomite  217 

Psak 15/21  218 

AU innledet saken, deretter presenterte Valgkomitéen sin innstilling. Valgkomitéen innstilte 219 
Eskil Uggen som representant for studieåret 2021/2022 til KK.  Kandidatene fikk mulighet til 220 
å holde valgtale.  221 

Eskil Uggen stilte som kandidat til KK for studieåret 2021/2022. Han ble valgt ved 222 
akklamasjon.  223 

Det er to ledige plasser til KK for året 2021. VK fikk ingen forhåndskandidater til dette og har 224 
derfor ingen innstilling, men de oppfordrer kandidater til å stille.  225 

Ola Gimse Estenstad stilte som kandidat til KK for året 2021. Han ble valgt ved akklamasjon. 226 

AU kan ikke gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov. Man må ha et valg på et 227 
senere tidspunkt for å fylle den ledige plassen.  228 

Vedtak: 229 

• SP valgte Eskil Uggen som representant for studieåret 2021/2022 til KK.  230 

• SP valgte Ola Gimse Estenstad som representanter for året 2021 til KK. 231 

  232 



 

 

10 

 

Valg av Studentparlamentets Valgkomite 233 

Psak 16/21 234 

AU innledet saken. Ettersom det var ingen forhåndsregistrerte kandidater, hadde VK ingen 235 
innstilling til dette vervet. Kandidatene fikk mulighet til å holde valgtale.  236 

Yvonne Bergly Andersen stilte som kandidat til leder for Valgkomitéen studieåret 2021/2022. 237 
Hun ble valgt ved akklamasjon.  238 

Som medlemmer i Valgkomitéen stilte Vilde Henningsgård, Corina Blondina E. Matheuwsen, 239 
Thomas Finnøy Trouiller og Michael Ray Monte De Ramos som kandidater. Disse ble valgt 240 
ved akklamasjon.  241 

Vedtak: 242 

• SP valgte Yvonne Bergly Andersen til leder for Valgkomitéen for studieåret 2021/2022  243 

• SP valgte Vilde Henningsgård, Corina Blondina E. Matheuwsen og Thomas Finnøy 244 
Trouiller som medlemmer i Valgkomitéen for studieåret 2021/2022 245 

  246 
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Valg av studentrepresentanter til læringsmiljøutvalget 247 

Psak 17/21  248 

AU innledet saken. De som stilte som faste representanter i LMU var Mats Ugland, Henriette 249 
Bøe, Leah Carys Wilce, Hasan Ali og Mikkel Frydenlund Sibe. Kandidatene fikk mulighet til å 250 
holde valgtaler.  251 

Mats Ugland, Henriette Bøe, Leah Carys Wilce, Hasan Ali og Mikkel Frydenlund Sibe ble valgt 252 
til faste representanter i LMU med akklamasjon.  253 

Det ble så klart for valg til vara i LMU. Karl Magnus NCD Nyeng, HaiWei Shen, Corina og 254 
Lovise Meyer meldte seg til varakandidater. De var alle fleksible mtp varaplass. Det ble 255 
foreslått fra KK at varaene intern konstituerer seg. Karl Magnus, HaiWei Shen, Corina 256 
Blondina E. Matheuwsen og Lovise Meyer ble valgt med akklamasjon.  257 

Vedtak: 258 

• SP valgte Mats Ugland, Henriette Bøe, Leah Carys Wilce, Hasan Ali og Mikkel 259 
Frydenlund Sibe til faste representanter i Læringsmiljøutvalget for studieåret 260 
2021/2022. 261 

• SP valgte Karl magnus NCD Nyeng som førstevara, Corina Blondina E. Matheuwsen 262 
som andrevara, Lovise Meyer som tredjevara og HaiWei Shen som fjerdevara til 263 
Læringsmiljøutvalget for studieåret 2021/2022 i prioritert rekkefølge.  264 

• Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov. 265 

  266 
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Valg av studentrepresentanter til Forsknings- og 267 

utviklingsutvalget 268 

Psak 18/21  269 

AU innledet saken.  270 

Til mannlig representant i FoU stilte Hasan Ali og Ola Gimse Estenstad. Kandidatene fikk 271 
mulighet til å holde valgtale. Det ble foretatt skriftlig valg og Ola Gimse Estenstad vant.  272 

Det var ingen kandidater som stilte til fast kvinnelig representant til FoU-utvalget. AU fikk 273 
fullmakt til å foreta supplering. 274 

Det ble åpnet for å stille som vara til FoU-utvalget. Hasan Ali stilte som mannlig vara og 275 
Yvonne Bergly Andersen stilte som kvinnelig vara til FoU. Hasan Ali og Yvonne Bergly 276 
Andersen ble valgt til mannlig og kvinnelig vara i FoU-utvalget ved akklamasjon.  277 

Vedtak: 278 

• SP valgte Ola Gimse Estenstad til fast mannlig representant i FoU-utvalget for 279 
studieåret 2021/2022.  280 

• SP valgte Yvonne Bergly Andersen til kvinnelig vara i FoU-utvalget for studieåret 281 
2021/2022. 282 

• SP valgte Hasan Ali til mannlig vara i FoU-utvalget for studieåret 2021/2022. 283 

• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov 284 

  285 
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Valg av studentrepresentanter til Utdanningsutvalget 286 

Psak 19/21  287 

AU innledet saken. Fagpolitisk ansvarlig, Isak Diesen er valgt inn i kraft av sitt verv. Det skal 288 
velges en mannlig representant og en kvinnelig representant, eller to kvinnelige 289 
representanter. Kandidatene fikk mulighet til å holde valgtale. 290 

 291 

Mikkel Frydenlund Sibe og HaiWei Shen stilte som mannlige representanter til 292 
Utdanningsutvalget. Det ble avholdt skriftlig valg og HaiWei Shen vant. 293 

Henriette Bøe stilte som kvinnelig representant til utdanningsutvalget. Hun ble valgt ved 294 
akklamasjon.  295 

Mikkel Frydenlund Sibe stilte som vara til Utdanningsutvalget og ble valgt ved akklamasjon.  296 

 297 
 298 
Vedtak: 299 

• SP velger HaiWei Shen til fast mannlig representant i Utdanningsutvalget for 300 
studieåret 2021/2022. 301 

• SP valgte Henriette Bøe til fast kvinnelig representant i Utdanningsutvalget for 302 
studieåret 2021/2022. 303 

• SP valgte Mikkel Frydenlund Sibe som vararepresentant i Utdanningsutvalget for 304 
studieåret 2021/2022.  305 

• Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.  306 

  307 
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Val av studentrepresentantar til styringsgruppa INTERACT308 

  309 

Psak 20/21   310 

AU innledet saken. Det ble åpnet for å stille som kandidat. Kandidatene fikk mulighet til å 311 
holde valgtale. 312 

Mikkel Frydenlund Sibe stilte som mannlig representant i INTERACT. Aisha Aziz stilte som 313 
kvinnelig representant i INTERACT. De ble valgt ved akklamasjon.  314 

Det ble åpnet for å stille som kandidat til å være vara i INTERACT. Henriette Bøe stilte som 315 
vara i INTERACT. Hun ble valgt ved akklamasjon.  316 

Vedtak: 317 

• Studentparlamentet valgte Aisha Aziz som kvinnelig representant til styringsgruppa 318 
for INTERACT 319 

• Studentparlamentet valgte Mikkel Frydenlund Sibe som mannlig representant til 320 
styringsgruppa for INTERACT 321 

• Studentparlamentet valgte Henriette Bøe som vara til styringsgruppa for INTERACT 322 

• Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov 323 

  324 
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Val av studentrepresentantar til Kulturutvalet 325 

Psak 21/21  326 

AU innledet saken. Det ble åpnet for å stille som kandidat til vervet. Kandidatene fikk 327 
mulighet til å holde valgtale.  328 

 329 

Henriette Bøe, Mikkel Frydenlund Sibe og Celine Lyngås Sataøen stilte som representanter til 330 
Kulturutvalget. De tre ble valgt med akklamasjon. 331 

Vedtak: 332 

• Studentparlamentet valgte Henriette Bøe, Mikkel Frydenlund Sibe og Celine Lyngås 333 
Sataøen til representanter til Kulturutvalget 334 

• Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta supplering ved behov 335 

  336 
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Valg av studentrepresentant til tilsettingsutvalg 337 

Psak 22/21  338 

AU innledet saken.  339 

Det ble åpnet for å stille som kandidat som representant til tilsettingsutvalget for professor, 340 
forsker 1 og dosenter. Kandidatene fikk mulighet til å holde valgtale. HaiWei Shen stilte som 341 
kandidat. Han ble valgt ved akklamasjon.  342 

 343 

Det ble åpnet for å stille som kandidat til representant til tilsettingsutvalget for UF-ansatte. 344 
Corina Blondina E. Matheuwsen og Lars S. Anvil stilte som kandidater. Det ble foretatt 345 
skriftlig valg og Corina Blondina E. Matheuwsen vant. 346 

Vedtak: 347 

• SP valgte HaiWei Shen som representant til tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 348 

og dosenter. Representanten er vara i tilsettingsutvalget for UF- ansatte.  349 

• SP valgte Corina Blondina E. Matheuwsen som representant til tilsettingsutvalget for 350 

UF- ansatte. Representanten er vara i tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og 351 

dosenter.  352 

• Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov 353 

 354 

Møtekritikk 355 

Takk for møtet. Det var veldig kjekt!  356 

SP burde gå tilbake til å ha Facebook-arrangementer for hver møte/event de holder slik at 357 
det blir enklere å markedsføre aktivitetene og dette vil også skape mer åpenhet til studenter 358 
som ikke allerede er interne i SP. Det var kun de med offentlig innstilling som ble lagt ut, her 359 
burde det være en bedre løsning. Det er viktig at alle kandidatene får markedsført seg på lik 360 
linje. Mange verv blir fordelt på få personer og det er derfor viktig at flere stiller som 361 
kandidat. Jeg sitter med fulltidsjobb i dag og det er takket være vervene jeg har hatt. Godt 362 
jobbet av ordstyrere og orgkons. Takk til Kristin også og avtroppende AU for flott innsats 363 
gjennom året. Takk også til avtroppende VK, det har vært en fryd å sitte med dere!  364 

Takk for et godt møte alle sammen og takk til alle som har bidratt på alle mulige måter. Jeg 365 
vil rette en ekstra takk til Anna som har mye å styre med alene. Vil også takke William som 366 
har vært en god ressurs for Anna. Vil også takke alle kandidater og representanter og vil 367 
gjerne se at enda flere stiller til neste år. Fint at dere fikk rettet opp slik at man kan stemme 368 
blankt.  369 
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Takk for et fint møte og takk for tillitten der har gitt meg til det kommende året. Håper flere 370 
møter til SFR møtene og stiller der. Håper å se flere av dere utover høsten.  371 

 372 

Godt jobbet av ordstyrerne, takker alle som har stilt til valg, det mener jeg genuint. Takk til 373 
alle som har snakket med VK. Still til valg og oppfordre andre til å stille. Ekstra takk til Anna. 374 
Takk for meg, jeg har vært med i mange verv i SP i mange år, men nå er jeg ferdig og det er 375 
veldig trist. Lykke til alle og takk til alle jeg ble kjent med. 376 

Man bør kanskje ha en tydeligere tidsplan i sakspapirene dersom det er noen som bare vil få 377 
med seg noen av valgene. Da slipper disse å sitte gjennom hele møtet. 378 

Tusen takk for tillitten. Jeg har aldri sittet i studentparlamentet, men nå skal jeg faktisk sitte i 379 
AU. De som ikke har sittet i SP kan altså stille. Tusen takk til Marius. Til ordstyrerbordet: godt 380 
jobbet. Til alle som har blitt valgt, jeg gleder meg til å jobbe med dere.  381 

 382 

Tusen, tusen, tusen takk for at jeg får gleden av å jobbe med dere alle. Dette er noe av det 383 
gøyeste jeg har gjort noen gang. Takk til alle som har jobbet behind the scenes. Jeg gleder 384 
meg til å eventuelt møtes fysisk. Takk for et eksemplarisk møte.  385 

 386 

Ja, Marius du tror du er helt ferdig, men det tror ikke jeg. Det er lett å undervurdere hvordan 387 
stemningen er, det har vært kjempegod stemning! Helt utrolig! Vi har klart å fylle alle verv. 388 
Det er nok få som har så god backing som vi. Jeg gleder meg til det neste året! 389 

 390 

Jeg har sittet litt i bakgrunnen og hjulpet Anna. Det har vært veldig hyggelig å følge med, det 391 
er veldig gøy at vervene blir fylt opp. Jeg hadde ventet meg mer kamp om AU, men det ble 392 
heller kamp om US. Det er interessant. Hyggelig møtekultur.  393 

 394 

Takk for fint møte og lykke til og gratulerer til Eskild som ble fast mannlig representant. Takk 395 
til Marius. Ro i salen angår også ansiktsuttrykk og mimikk og det må vi huske på under valg.  396 

 397 

Tusen takk for et veldig fint møte og for en fin lørdag sammen med dere. Gratulerer til alle 398 
som stilte og ble valgt. Jeg har ikke stilt før, men er glad for at jeg gjorde det. Takk til 399 
ordstyrerne for god gjennomføring med latter og smil, det gjorde mye! 400 

 401 

Tusen takk for et fint møte og tusen takk for tålmodigheten ved valg og ventetid, setter pris 402 
på det. Tusen takk for at dere har oppført dere strålende gjennom hele møtet. Det varmer et 403 
pampehjerte. Takk til ordstyrerne for godt humør og god gjennomføring. Takk orgkons for å 404 
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holde kontroll. Takk til alle som har stilt til valg og takk til VK. Etter møtet har jeg en uke igjen 405 
og så er jeg på vei ut. Da blir Ola den eneste gjenværende fra AU 2019-2020.  406 

 407 

Tusen takk, det var veldig kjekt å faktisk gjennomføre et møte med dere, sist jeg skulle være 408 
ordstyrer ble møtet avlyst rett før det skulle finne sted. Det har vært veldig kjekt å være 409 
sammen med dere her elektronisk. Jeg har gjort mitt ytterste for å få til god stemning. Dere 410 
tror kanskje jeg er ferdig å smile, men det er jeg ikke. Gratulerer til alle som har stilt til valg! 411 
Det er tøft! Oslo har flere verv hvor man kan stille og sånn kan man også få flere stemmer 412 
inn. Dere har alle et ansvar i å spre det flotte arbeidet vi gjør. Takk til AU, referent og andre 413 
som sitter på bakrommet og ordner. Jeg fikk min første morgenlevering og det var gøy! 414 
Håper jeg får se dere igjen, kanskje også fysisk. Takk for meg! 415 

 416 

Dette blir det siste møte mitt i studentpolitikken. Nå er jeg ferdig og det var i grevens tid. Jeg 417 
vil skryte. Dere har vært gode å lede, dere er lette for oss ordstyrere å lede. Jeg vil også rose 418 
dere for det mangfoldet dere har. Det må dere holde på! Dere må kjenne deres besøkelsestid 419 
i SiO. Det bør være flere fra OsloMet inn der. Lytta til og gjennomslag er ikke det samme. Selv 420 
om dere ikke får gjennomslag, blir dere lytta til. Det er ikke sånn at åpenhet og innsyn gir 421 
bedre prosesser. Kanskje det senker terskelen å stille dersom man ikke offentliggjør 422 
kandidatlisten. Å stille krav er å bry seg. Still opp om deres tillitsvalgte. Slutt opp om lederne 423 
deres så får dere gode ledere.  424 

 425 

Tusen takk for et eksemplarisk parlamentsmøte. Jeg blir oppriktig rørt. Det er bra at vi har 426 
fått til å ha så god S gjennom hele møtet. Vi er sammen om at alle studenter skal få det 427 
bedre. Jeg vil også si eksemplarisk til ordstyrerne og takk til referent. Til KK, aka Anna, du er 428 
så rå! Og takk til William som var med i tellekorps. Gratulerer til alle som har blitt valgt, nå er 429 
det bare å gønne på! Hold engasjementet oppe!  430 

 431 

Tusentusen takk for et utrolig bra møte folkens! Det er så fantastisk å se hvor mange som 432 
tørr å stille til valg og vil gjøre det bedre for studentene. Takk til de som har hatt verv og takk 433 
til de som påtar seg nye. Jeg vil stille meg bak det som har blitt sagt ellers. Takk til Anna, 434 
ordstyrere og referent. Takk til arbeidsutvalget mitt. Jeg vil avslutte med å overlevere ordet 435 
til noen andre som skal lukke møtet. Man of my life, dere har valgt han tidligere. 436 

 437 

Jeg vil takke for tilliten dere har vist meg til å representere dere og alle studenter på 438 
OsloMet. Jeg vil takke alle som har stilt til valg, det er veldig modig! Jeg vil også gratulere de 439 
som ble valgt. Det er viktig å vise hverandre kjærlighet, de som ikke ble valgt har det kanskje 440 
ikke så bra og det må vi ha i tankene. Takk til ordstyrerne som tar flere timer av en lørdag for 441 
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å styre møtet, jeg vil takke Anna som sitter i KK helt alene, jeg vil takke referent, jeg vil takke 442 
Kristin som sender ut gavekort gjennom hele året, jeg vil takke VK og jeg vil takke William 443 
som stiller som tellekorps. Jeg vil takke de som har sittet med meg i AU og jeg vil takke de 444 
som skal sitte med meg i nye AU. Jeg gleder meg! Tirsdag er det valg i SFR SAM og SFR HV. 445 
Mange verv skal velges der. Jeg startet selv i SFR LUI etter to måneder på OsloMet. Alt er 446 
mulig! På onsdag er det valg i SFR TKD og 25 mai er det valg i SFR LUI. All informasjon finner 447 
dere på nettsiden. Takk for denne gang, vi ses igjen 31. mai til neste møte. Takk for i dag.  448 

 449 

Så hevet vi møtet.  450 


