Referat P4 2022, Valgmøte
Tilstede:
Kjerstin Østenseth, Hasan Ali, Mats Ugland, Martin Wallin, Thomas Finnøy Trouiller, Abdullahi Sheik,
Rolf Martin Aspenes, Hilal Gure, Isak Grov Diesen, Åse Berg Dybvik, Didrik Svellingen, Ola Gimse
Estenstad, Marie Knutsen Bruntveit, Michael Ray Monte De Ramos, Kai Sikveland, Amalie Fadler
Opdal, Lars Anvil, Lovise Meyer, Mikkel Sibe, Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng, Henriette
Bøe, Celine Lyngås Sataøen, Corina Matheuwezen, Lara Maria Dora Steinmetz, Yvonne Andersen,
Martine Gjerde, Anna Rebekka Løvmo.

Konstituering
PSak 00/22 a, b, c, d og e
a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Forslag til vedtak:
• Anna Rebekka Løvmo og Martine Gjerde velges til ordstyrere
• Hilal Shide Gure velges til referent
• Kontrollkomiteen (KK) velges til tellekorps
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
• Innkalling og saksliste er godkjennt.
c) Godkjenning av protokoll fra siste møte
Forslag til vedtak:
• Protokoll fra sist møte er godkjennt
d) Orienteringssaker fra:
• Arbeidsutvalget (AU)
• Kontrollkomiteen (KK)
• Universitetsstyret, studentrepresentanter
• Læringsmiljøutvalget (LMU)
• Rektoratet
• Velferdstinget (VT)
• Studentparlamentet sine egne komiteer
• Studentenes fakultetsråd og studentråd
Forslag til vedtak:
• Sakene tas til orientering.
e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger
• Isak Grov Diesen er oppnevnt som studentrepresentant i tildelingskomiteen for
aktivitetsmidlene ved OsloMet.

Forslag til vedtak:
• Oppnevningen Arbeidsutvalget godkjennes.

Parlamentssak 12/22 Vedtektsendringer

Vedlegg 1: Endringsforslag til vedtektene
Forslagsstiller
Forslagsnummer
Kapittel
Sidetall

Arbeidsutvalget
1
3 Arbeidsutvalget
3
Tilleggsforslag

Sett Kryss

Paragraf
Linjenummer
Endringsforslag
X

3.2
Strykningsforslag

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)
1. Arbeidsutvalget skal bestå av følgende:
• Leder
• Nestleder
• Læringsmiljøansvarlig
• Fagpolitisk ansvarlig

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?)
Studentparlamentet har vedtatt ny stillingsbeskrivelse til arbeidsutvalget. Der har vi
flyttet på arbeidsoppgaver mellom stillingen for å fordele arbeidsmengden etter
erfaring.
Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)
1. Arbeidsutvalget skal bestå av følgende:
•
•
•
•

Leder
Læringsmiljø- og internansvarlig (LIA)
Velferd- og mangfoldsansvarlig (VMA)
Utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig (UIA)

Foreslått

Forslagsstiller
Forslagsnummer
Kapittel
Sidetall
Sett Kryss

VEDTATT
X

Arbeidsutvalget
2
3 Arbeidsutvalget
3
Tilleggsforslag

IKKE VEDTATT

Paragraf
Linjenummer
Endringsforslag
X

3.2
Strykningsforslag

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)
4. Studentparlamentets arbeidsutvalg skal ved læringsmiljøansvarlig være representert i
Læringsmiljøutvalget ved OsloMet.

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?)
Studentparlamentet har vedtatt ny stillingsbeskrivelse til arbeidsutvalget. Der har vi
flyttet på arbeidsoppgaver mellom stillingen for å fordele arbeidsmengden etter
erfaring.
Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)
4. Studentparlamentets arbeidsutvalg skal ved Læringsmiljø- og internansvarlig være
representert i Læringsmiljøutvalget ved OsloMet.

Foreslått

Forslagsstiller
Forslagsnummer
Kapittel
Sidetall

VEDTATT
X

Arbeidsutvalget
3
3 Arbeidsutvalget
3
Tilleggsforslag

Sett Kryss

IKKE VEDTATT

Paragraf
Linjenummer
Endringsforslag
X

3.2
Strykningsforslag

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)
5. Studentparlamentets arbeidsutvalg skal ved fagpolitisk ansvarlig være representert
i Utdanningsutvalget og FoU-utvalget ved OsloMet.

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?)
Studentparlamentet har vedtatt ny stillingsbeskrivelse til arbeidsutvalget. Der har vi
flyttet på arbeidsoppgaver mellom stillingen for å fordele arbeidsmengden etter
erfaring.
Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)
5. Studentparlamentets arbeidsutvalg skal ved Utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig
være representert i Utdanningsutvalget og FoU-utvalget ved OsloMet.

Foreslått

VEDTATT
X

IKKE VEDTATT

Forslagsstiller

Mats Ugland, Mikkel Sibe, Karl Magnus NCD Nyeng og Thomas
Finnøy Trouiller

Forslagsnummer
Kapittel

4
3 Arbeidsutvalget

Paragraf

3.2

3
Tilleggsforslag

Sidetall
Sett Kryss

Linjenummer
Endringsforslag
X

Strykningsforslag

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)
2. Arbeidsutvalget skal bestå av følgende:
• Leder
• Nestleder
• Læringsmiljøansvarlig
• Fagpolitisk ansvarlig

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)
1. Arbeidsutvalget skal bestå av følgende:
•
•
•
•

Leder
Læringsmiljø- og internansvarlig (LIA)
Velferd- og mangfoldsansvarlig (VMA)
Utdanning og internasjonalt ansvarlig (UIA)

VEDTATT

X

Foreslått

Forslagsstiller
Forslagsnummer
Kapittel
Sidetall
Sett Kryss

IKKE VEDTATT

Mats Ugland, Mikkel Sibe, Karl Magnus NCD Nyeng og Thomas
Finnøy Trouiller
5
3 Arbeidsutvalget
Paragraf
3.2
Linjenummer
3
Tilleggsforslag
Endringsforslag
Strykningsforslag
X

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)
5. Studentparlamentets arbeidsutvalg skal ved fagpolitisk ansvarlig være representert
i Utdanningsutvalget og FoU-utvalget ved OsloMet.

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)
5. Studentparlamentets arbeidsutvalg skal ved Utdanning og internasjonalt ansvarlig være
representert i Utdanningsutvalget og FoU-utvalget ved OsloMet.

VEDTATT
Foreslått

IKKE VEDTATT
X

Vedtak
•

Studentparlamentet er ikke vedtaksdyktige og kan dermed ikke gjennomføre
vedtaksendring.

Valg av Studentparlamentets Arbeidsutvalg
Psak 15/22
En av VK medlemmene valgte å fra si seg sin stemmerett under innstillingen ettersom
vedkommende ikke hadde mulighet til å delta på et av intervju dagen pluss sofaprat og
hadde dermed ikke god nok grunnlag til å ta en beslutning.
Spørsmål: Leder til lederkandidatene
Amalie: Hva vil dere trekke frem som er unikt ved dere?
Mats: Nye tenke sjel. Utatvende og
Mikkel: hardt areidene.
Karl Magnus: Empati jeg har for andre.
Martin: Dere har nevnt at vi skal være synlige? Hva skal dere gjøre spesifikt? Særlig nå som vi ikke er
vedtaktsdyktige for andre gang.
Mikkel: Være mer aktivt under studie start og gå innom klasserommene.
Karl Magnus: Vi må kommer oss inn i alle først års studiene.
Mats: Vi må viser mer gøyyale siden av studentdemokratie
Kjerstin: Bestriv dere selv som leder med tre år? Hvordan ville du håndtert konflikt internt i teamet?
Mats: Nyskapende, Kreativ. Jeg har kur
Karl : Lyttende, Jeg ønsker å være mekler. Jeg har gjennom tiden løst
Mikkel: Hardtareidene, lyttende og De det gjelder og jeg ville satt oss ned og snakket om problemet
og felles kommet frem til en løsning.
Vilde: Hva er et godt samarbeid for us representantene og AU?
Karl Magnus: Håper vi kan få til jevnlige møter
Mikkel: Det handler om Dialog og samarbeid. Vi må snakke sammen om de fellessakene
Mats: Man må bare erfare. Studentparlamentet må sende inn saker til US og sette saker på
dagsorden:
Hasan: Hvordan kan SP hjelpe de sårbare studnetene?
Mikkel: Være i dialog. Se andre rundt deg. Kanskje ha tettere samarbeid med US
Mats: For å kunne se må vi være mer synlige. Alle studentene er sårbare, men vi må jobbe med å
promotere oss til de tillitsvalgte slikt at de kan ta kontakt med oss.
Karl Magnus: Gjøre lavterskeltilbud mer synlige. Og gjøre deres rettigheter mer synlige.

Vedtak
•

•

•

•

SP har valgt Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng som leder av Studentparlamentet
for studieåret 2022/2023.
o Leder sitter som fast representant i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA).
SP har valgt Mikkel Sibe som AU-medlem 1 i Studentparlamentet for studieåret 2022/2023.
o AU-medlem 1 sitter som fast representant i Den gode studentopplevelsen (DGS) og
som vara i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA).
SP har valgt Isak Grov Diesen som AU-medlem 2 i Studentparlamentet for studieåret
2022/2023.
o AU-medlem 2 sitter som fast representant i Utdanningsutvalget (UU) og Forskningog utviklingsutvalget (FoU-utvalget).
SP har valgt Mats Ugland som AU-medlem 3 i Studentparlamentet for studieåret 2022/2023.
o AU-medlem 3 sitter som fast representant i Læringsmiljøutvalget (LMU) og
Campusprogrammet, og som møtende vara i Den gode studentopplevelsen (DGS).

Valg av studentrepresentanter til Universitetsstyret
Psak 16/22
Nestleder legger frem saken.
VK: En av kandidatene leverte ikke sitt oppgave innen tiden og valgkomiteen har dermed ikke hatt
like sterkt grunnlag til å vurdere kandidaten.
VK la frem sin innstilling.
Kandidatene holdt sin valgtale.
Spørsmål til kvinnelige kandidater:
Hvilke rolle skal us ha for å løse utfordringene ved engasjement i studnetfrivilligheten.
Vilde: Det krever tett samarbeid
Kjerstin: Vi må lære fra andre institusjoner
Karl Magnus: Bedre kommunikasjon og universelutforming hvilke vil ta lengst tid?
Kjerstin: Vi må starte med å jobbe god kommunikasjon
Vilde: Det er nytt lov om universellutforming som kom i år og ett som kommer i 2023 og det vil være
gjeldende. God kommunikasjon er noe enn jobber kontinuerlig med.

Vedtak:
•
•
•

SP har valgt Rolf Martin Aspenes som fast mannlig representant for studieåret 2022/2023 til
Universitetsstyret.
SP har valgt Kjerstin Østenseth som fast kvinnelig representant for studieåret 2022/2023 til
Universitetsstyret.
SP har valgt Vilde Veronica Haukeland som kvinnelig vara for studieåret 2022/2023 til
Universitetsstyret. Det var ikke

Valg til kontrollkomiteen
Psak 17/22
Vedtak:
•

SP har valgt Rolf Martin Aspenes som representant for studieåret 2022/2023 til KK

Valg av Studentparlamentets Valgkomité
Psak 18/22
Vedtak
•

AU legger frem saken

•

Til leder av Valgkomitéen er det en kandidat til en plass og Mariè Knutsen Bruntveit ble valgt
med akklamasjon.
Til faste kandidater er det 3 kandidater til 4 plasser og disse har blitt valgt med aklamasjon
for studieåret 2022/2023
Anna Rebkka Løvmo
Hilal Gure
Lars Sokrates Anvil

•
•
•
•

Valg av studentrepresentanter til Klagenemnda
Psak 19/22
Det er ingen kandidater som har stilt inne tiden.
Hasan Ali har stilt under møte og har dermed blittvalgt med akklamasjon.
Lovise Meyer stilte under møte og har dermed blitt valgt med akklamasjon.
Vedtak:

•
•

SP har valgt Hasan Ali som fast mannlig representant for studieåret 2022/2023 til
Klagenemda
SP har valgt Lovise Meyer som fast kvinnelig representant for studieåret 2022/2023 til
Klagenemda

Det er ingen kandidater til vara.
•

AU har fått fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.

Valg av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda
Psak 20/22

Vedtak:
•

Studentparlamentet har valgt Lovise Meyer som fast kvinneleg representant for studieåret
2022/2023 til Skikkethetsnemnda

Det er ingen kandidater til mannlig representant.
• AU har fått fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.

Valg til Læringsmiljøutvalget
Psak 21/22
Henriette Bøe
Hasan Ali
Amalie Fadler Opdal
HeiWei Shen
Det er 4 representanter til 5 plasser og disse har blitt valgt ved akklamasjon.

Vedtak:
•

Arbeidsutvalget har fått fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov

Valg av studentrepresentanter til Utdanningsutvalget
Psak 23/22
Vedtak:
•
•
•

SP har valgt HeiWei Shen som fast mannlig representant for studieåret 2022/2023 til
Utdanningsutvalget
Det er ingen kandidater til kvinnelig eller vara plass .
Arbeidsutvalget har fått fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.

Valg av studentrepresentant til FoU utvalget:
Psak 24/22
Vedtak:
•
•
•
•

Hasan Ali har blitt valgt som mannlig kandidat
Ingen Kvinnelig kandidater
Ingen vara kandidater
AU får suppleringsfullmakt

Valg av studentrepresentanter til INTERACT
Psak 25/22
Ingen kandidater til vervet
Vedtak:
•

Arbeidsutvalget har fått fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov

Valg til kulturutvalget
Psak 26/22
Ingen kandidater til vervet

Vedtak:
•

Arbeidsutvalet har fått fullmakt til å foreta supplering ved behov

Valg av studentrepresentant til tilsettingsutvalg
Psak 27/22
Vedtak:
•
•
•

SP har valgt HeiWei Shen som fast representant til tilsettingsutvalget for professor, forsker 1
og dosenter. Representanten er vara i tilsettingsutvalget for UF- ansatte.
Det er ingen kandidater til tilsettingsutvalget for UF- ansatte. Representanten er vara i
tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter.
Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov

Valg av studentrepresentant til Campusprogrammet
Psak 28/22
Vedtak
•

Det er ingen kandidater til vervet.

Valg av studentrepresentant til sentral valgkomite
Psak 29/22

Vedtak:
•

Det er ingen kandidater til vervet

Valg av studentrepresentant(er) til SVA-styret
Psak 29/22

Vedtak:
•
•

SP har valgt Lars Sokrates som fast representant i SVA-styret for studieåret 2022/2023
AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.

