Sakspapir – Studenttinget på Vestlandet – ST 4/17

Telefon: 55 58 77 37
E-post: studenttinget@hvl.no

Til:
Medlemmer i Studenttinget
Direktør
Møtesekretariatet
Høgskulestyret
Rektoratet

Kopi:
Studentrådene
Studentombodet
Sammen/Saman
Regionrådene
Studentersamfund
NSO
Studentmedia

Møteinnkalling
Det kalles herved inn til studenttingsmøte nr. 4, 2017. Studenttingsmedlemmer og andre
representantar med møteplikt bes om å melde seg på via link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lXkdCjS3KU2LkLqaB1vdbe1rcS9eVTxDhVlVDQ
mYi6JURjUzRDNGMzhWRjRCNVVEQkNXWFpUR0JJSS4u

Eventuelle matallergier må oppgis i påmeldingskjemaet

Møtestart:

Lørdag 02.09.2017 klokken 10:30

Møteslutt:

Søndag 03.09.2017 klokken 11:30

Sted:

Stord, Stord hotell

Med vennlig hilsen
Arbeidsutvalget ved Studenttinget
Jonas Oliver Hui Dahl, leder
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Dagsorden
Lørdag:
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-11:50
11:50-12:20
12:20-12:50
12:50-14:00
14:00-15:00
15:00-15:15
15:15-15:25
15:25-15:55
15:55-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-18:00
18:00-

Sak ST 58-17 – Møtekonstituering
Sak ST 59-17 – Orienteringer
Sak ST 60-17 – Valg av settevara til valgstyret
Sak ST 61-17 – Valg av settevara til kontrollkomité
Sak ST 62-17 – Implementering av styringsdokumenter
Pause
Sak ST 63-17 – Suppleringsvalg til AU
Sak ST 64-17 – Representasjon i styrer, råd og utvalg
Sak ST 65-17 – Valg til verv, styrer, råd og utvalg
Lunsj
Sak ST 66-17 – Orientering fra SAIH v/Beathe Øgård
Sak ST 67-17 – Rapport fra Studentombodet
Sak ST 68-17 – Halvtårsrapport regnskap
Pause
Sak ST 69-17 – Revisjon av Handlingsplan
Sak ST 70-17 – Behandling av vedtekter
Sak ST 71-17 - Samarbeidsavtalen
Middag og sosialt

Søndag:
09:00-10:00
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-10:45
10:45-11:15
11:15-11:30
11:30-13:00
13:00-13:45

Frokost
Sak ST 72-17 – Reduksjon av antall representanter i Studenttinget
Sak ST 73-17 – Resolusjon: Ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning
Sak ST 74-17 – Resolusjon: Etiske retningslinjer for HVL
Sak ST 75-17 –Revidert Møteplan
Sak ST 76-17 – Eventuelt
Sak ST 77-17 – Møteevaluering
Omvisning på campus Stord
Lunsj
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Saksliste
Studenttinget på Vestlandet skal på møte ST 4/17 behandle følgende saker:

Sak. nr.

Navn på sak

Orientering Saken var Vedlegg Sidetall
Vedtak
sist oppe
Diskusjon

ST 58-17 Møtekonstituering

V

-

-

s. 4

ST 59-17 Orienteringer

O

-

1

s. 6

ST 60-17 Valg av settevara til valgstyret

V

-

2

s. 7

ST 61-17 Valg av settevara til kontrollkomité

V

11.02.17

2

s. 8

ST 62-17 Implementering av styringsdokumenter

V

-

3-14

s. 9

ST 63-17 Suppleringsvalg til arbeidsutvalget

V

05.05.17 2, 15, 16 s. 12

ST 64-17 Representasjon i styrer, råd og utvalg

D

05.05.17

ST 65-17 Valg til verv, styrer, råd og utvalg

V

05.05.17 2, 17, 18 s. 15

ST 66-17 Orientering fra SAIH

O

-

-

s. 21

ST 67-17 Rapport fra Studentombodet

O

-

19

s. 22

ST 68-17 Halvtårsrapport regnskap 2017

O

11.02.17

ST 69-17 Revisjon av handlingsplan

V

11.02.17

22

s. 24

ST 70-17 Behandling av vedtekter

V

05.05.17

4

s. 27

ST 71-17 Samarbeidsavtalen

D

01.04.17

ST 72-17 Reduksjon av antall representanter i ST

D

05.05.17

23, 24, s. 29
25
s. 30

ST 73-17 Ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning

D

-

26, 27 s. 31

ST 74-17 Resolusjon om etiske retningslinjer

V

-

28

s. 33

ST 75-17 Revisjon av møteplan

V

05.05.17

-

s. 34

ST 76-17 Eventueltsaker

O/D

-

-

s. 35

ST 77-17 Møteevaluering

D

-

-

s. 36
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Konstituering av møtet (V)
Møtedato:
02.09.17-03.09.17
Saksnummer: 58-17

Saksansvarlig: Kjersti Hatlestad
Tidsramme:
10:30 – 10:45

Møtekonstituering
Ordstyrer skal lede møtet, og er ansvarlig for hvordan møtet blir gjennomført.
Protokollunderskriverne skal godkjenne møteprotokollen i ettertid, og påpeke eventuelle
mangler eller uklarheter. Det er kun studenttingsmedlemmer som kan velges til
protokollunderskrivere.

Forslag til vedtak:
Valg av ordstyrer:
Johanne Vaagland velges til ordstyrer.
FOR

MOT

AVHOLDENDE

Valg av protokollunderskrivere:
og
FOR

velges til protokollunderskrivere.
MOT

AVHOLDENDE

Valg av protokollfører:
godkjennes som protokollfører.
FOR

MOT

AVHOLDENDE
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Behandling av innkalling:
Arbeidsutvalget innstiller at innkallingen godkjennes.
FOR

MOT

AVHOLDENDE

Godkjenning av saksliste:
Oppmelding av saker til eventuelt.
Arbeidsutvalget innstiller at sakslisten godkjennes med oppmeldte eventueltsaker.
FOR

MOT

AVHOLDENDE

Godkjenning av dagsorden:
Arbeidsutvalget innstiller at dagsorden godkjennes.
FOR

MOT

AVHOLDENDE
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Orienteringer (O)
Møtedato:
02.09.17-03.09.17
Saksnummer: 59-17

Saksansvarlig: Jonas Oliver Hui Dahl
Tidsramme:
10:45 – 11:00

Vedlegg til saken:
Vedlegg 01: Skriftlige orienteringer

Orienteringer
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker, men det vil være mulig å stille spørsmål til de
skriftlige og muntlige orienteringene under saken.
Alle studenter ved Høgskulen på Vestlandet, samt organisasjoner som fast orienterer
Studenttinget, kan sende inn skriftlige orienteringer til studenttingsmøtet
Arbeidsutvalgets innstilling:
Det innstilles ikke i orienteringssaker.
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Valg av settevara til valgstyret (V)
Møtedato:
Saksnummer:

02.09.17-03.09.17
60-17

Saksansvarlig: Tom Lund-Andersen
Tidsramme: 11:00 – 11:15

Vedlegg til saken:
Vedlegg 02: Valgreglement

Sakspresentasjon:
Valgstyret er det organet som er ansvarlig for å telle stemmer for valg til arbeidsutvalget og
andre valg der Studenttinget er valgforsamling, jamfør valgreglementet §5-5 (1). For å kunne
gjennomføre valgene for dette møtet må vi ha et valgstyre bestående av minst to personer.
Ifølge §5-1.8 (3) kan Studenttinget ved behov velge settevara med alminnelig flertall.
Settevaraene har funksjonstid ut ST 4-17.

Valg til følgende verv:
2 settevaraer til valgstyret med valgperiode 02.09.2017-03.09.2017

Arbiedsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaker.

Kandidater:
Valgt:
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Valg av settevara til kontrollkomitéen (V)
Møtedato:
Saksnummer:

02.09.17-03.09.17
61-17

Saksansvarlig: Frida Bjørlo Øien
Tidsramme:
11:15 – 11:30

Vedlegg til saken:
Vedlegg 02: Valgreglement
Sakspresentasjon:
Kontrollkomiteen består av tre faste representanter og tre regionale varaer og har som
arbeidsoppgave å overvære alle Studenttingets og Arbeidsutvalgets møter og se til at saker
blir behandlet i tråd med Studenttingets styringsdokumenter.
Ifølge §5-1.8 (3) kan Studenttinget ved behov velge settevara med alminnelig flertall.
Settevaraene har funksjonstid ut ST 4-17.

Valg til følgende stillinger:
2 settevaraer til kontrollkomitéen med valgperiode 02.09.2017-03.09.2017
Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaker.
Kandidater:
Valgt:
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Implementering av styringsdokumenter (V)
Møtedato:
02.09.17-03.09.17
Saksnummer: 62-17

Saksansvarlig: Jonas Oliver Hui Dahl
Tidsramme: 11:30 – 11:45

Vedlegg til saken:
Vedlegg 03: Protokoll ST 3/17
Vedlegg 04: Implementerte vedtekter
Vedlegg 05: Forklaring av implementerte vedtekter
Vedlegg 06: Implementert valgreglement
Vedlegg 07: Forklaring av implementert valgreglement
Vedlegg 08: Implementert økonomireglement
Vedlegg 09: Forklaring av implementert økonomireglement
Vedlegg 10: Tildelingsreglement for region Nord og Sør
Vedlegg 11: Implementerte retningslinjer for fond
Vedlegg 12: Forklaring av implementerte retningslinjer for fond
Vedlegg 13: Implementert internasjonal plattform
Vedlegg 14: Forklaring av implementert internasjonal plattform

Sakspresentasjon:
Ifølge Studenttingets vedtekter, §5-9 (3) har leder, sammen med et annet medlem av
arbeidsutvalget og minimum to medlemmer av kontrollkomitéen fullmakt til å implementere
vedtatte endringer i vedtektene, valgreglement, økonomireglement, forretningsorden og
mandat for arbeidsutvalget. Da endringene i styringsdokumentene som ble vedtatt på ST
3/17 ikke ble implementert før majoriteten av kontrollkomitéen trakk seg, ønsker vi at
Studenttinget godkjenner implementeringen gjort av arbeidsutvalget og det resterende
medlemmet av kontrollkomitéen.
Endringene er tydeliggjort i vedleggene.
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Implementering av endringer av vedtekter vedtatt på ST 3/17
Arbeidsutvalgets innstilling: Implementeringen godkjennes.
For:

Mot:

Avholdende:

Implementering av endringer av valgreglement vedtatt på ST 3/17
Arbeidsutvalgets innstilling: Implementeringen godkjennes.
For:

Mot:

Avholdende:

Implementering av endringer av økonomireglement vedtatt på ST 3/17
Arbeidsutvalgets innstilling: Implementeringen godkjennes.
For:

Mot:

Avholdende:

Implementering av Tildelingsreglement for region nord og sør vedtatt på ST 3/17
Arbeidsutvalgets innstilling: Implementeringen godkjennes.
For:

Mot:

Avholdende:
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Implementering av Retningslinjer for fond vedtatt på ST 3/17
Arbeidsutvalgets innstilling: Implementeringen godkjennes.
For:

Mot:

Avholdende:

Implementering av Internasjonal plattform vedtatt på ST 3/17
Arbeidsutvalgets innstilling: Implementeringen godkjennes.
For:

Mot:

Avholdende:
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Suppleringsvalg til arbeidsutvalget (V)
Møtedato:
Saksnummer:

02.09.17-03.09.17
63-17

Saksansvarlig: Jonas Oliver Hui Dahl
Tidsramme:
11:50 – 12:20

Vedlegg til saken:
Vedlegg 02: Valgreglement
Vedlegg 15: Mandat for arbeidsutvalget
Vedlegg 16: Forhåndsinnsendte kandidatskjema arbeidsutvalget

Sakspresentasjon:
Studenttinget skal ha et arbeidsutvalg (AU) sammensatt av en leder og seks øvrige
medlemmer. Av de øvrige medlemmene skal et bli internkonstituert som leder sin avløser.
Arbeidsutvalget er det overordna organet mellom studenttingsmøta og skal iverksette
vedtak fatta av Studenttinget. Arbeidsutvalget sitt ansvar er utdypa i eget mandat for
arbeidsutvalget.
Per dags dato mangler Arbeidsutvalget et medlem og det må derfor gjennomføres
suppleringsvalg. Kandidatskjema sendt inn før 24. august ligger vedlagt, kandidatskjema
sendt inn etter at den endelige innkallingen har kommet ut vil bli lagt ut fortløpende i en fil
gjort tilgjengelig for Studenttingets representanter.

Valg til følgende stillinger:
Et medlem av arbeidsutvalget i 100% stilling i campus Sogndal.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaker.

Forhåndsinnmeldte kandidater: Halvor Kasland
Valgt:
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Representasjon i styrer, råd og utvalg (D)
Møtedato:
02.09.17-03.09.17
Saksnummer: 64-17

Saksansvarlig: Frida Bjørlo Øien
Tidsramme:
12:20 – 12:50

Representasjon i styrer, råd og utvalg - Diskusjonssak
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker, men det vil være mulig å stille spørsmål og
diskutere saken.

Formål
Diskutere hvordan studenttinget stiller seg i forhold til problemstillingen rundt valg eller
oppnevning til ulike styrer, råd og utvalg satt ned av Høgskolen hvor tidsfristen for å komme
opp med en studentrepresentant er kort.

Sakspresentasjon
I arbeidsutvalgets siste møte med høgskolens ledelsen ble de korte tidsfristene for å komme
opp med kandidater til ulike midlertidige styrer, råd og utvalg diskutert. Spesielt ble
problematikken rundt Organisasjonsutviklings-programmet og andre råd og utvalg knyttet til
etableringen av den ny-fusjonerte høgskolen sett på som utfordrende. I forbindelse med
dette vil studentene fremover bli invitert til å være med i ulike utvalg med arbeidsperiode på
1-2 måneder og der fristen for å finne studentrepresentanter vil være svært kort. Grunnen
for de korte tidsfristene er at behovet for slike utvalg vil melde seg fortløpende utover
høsten. Vi har ikke fått vite noe mer utover dette, hverken om når slike grupper skal
opprettes eller hva disse vil innebære.
Ifølge Studenttingets valgreglement §4-2 kan Studenttinget foreta valg til ikke-permanente
arbeidsgrupper på fullmakt fra Studenttinget samt midlertidig oppnevne representanter der
det ikke er mulig å vente til neste studenttingsmøte.
Arbeidsutvalget ønsker at Studenttinget skal diskutere hvordan vi skal behandle slike saker.
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Diskusjon
- Er det aktuelt for Studenttinget å velge til utvalg vi vet lite til ingenting om, annet enn

-

at de er midlertidige, vil ha kort tidsfrist og at vervet sannsynligvis bør være fylt før
neste studenttingsmøte?
I møtet med ledelsen kom det opp et forslag om å opprette en
«Organisasjonsutviklings-gruppe» som kan bestå av et antall studenter forhåndsvalgt
av Studenttinget. Ved forespørsel fra Høgskolen som haster om
studentrepresentasjon i et utvalg tilknyttet Organisasjonsutviklings-programmet kan
arbeidsutvalget da sende en person fra denne gruppen.
o Hva er Studenttingets tanker rundt en slik ordning?
o Hvis Studenttinget er positive, hvordan skal dette praktisk gjennomføres?

Arbeidsutvalgets Innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker.
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Valg til verv, styrer, råd og utvalg (V)
Møtedato:
Saksnummer:

02.09.17-03.09.17
65-17

Saksansvarlig: Tom Lund-Andersen
Tidsramme:
12:50-14:00

Vedlegg til saken:
Vedlegg 02: Valgreglement
Vedlegg 17: Informasjon om verv
Vedlegg 18: Forhåndsinnsendte kandidatskjemaer verv, styrer, råd og utval

Sakspresentasjon:
En rekke verv i ulike styrer, råd og utvalg skal fylles. Kandidatskjema sendt inn før 24. august ligger
vedlagt, kandidatskjema sendt inn etter at den endelige innkallingen har kommet ut vil bli lagt ut
fortløpende i en fil gjort tilgjengelig for Studenttingets representanter.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaker.
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Valg til følgende verv:

Arbeidsgruppe for budsjettmodell (budsjettkomité)
Kandidater:
Hva skal velges: 1 representant og 1 vara med valgperiode september 2017 – desember 2017.
Valgt:

OU-programråd
Kandidater:
Hva skal velges: 2 representanter 2 vara med valgperiode september 2017 – juli 2018.
Valgt:

Budsjettkomité Velferdstinget Bergen
Kandidater:
Hva skal velges: 1 representant og 1 vara med valgperiode september 2017 – januar 2018.
Valgt:

Språkkomité
Kandidater:
Hva skal velges: 1 representant og 1 vara med valgperiode september 2017 – januar 2018.
Valgt:
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Høgskolestyret
1. og 2. vara region Sør
Kandidater:
Hva skal velges: 1. og 2. vara Region Sør med valgperiode september 2017 – juli 2018.
Valgt:

2. vara region Nord
Kandidater:
Hva skal velges: 2. vara Region Nord med valgperiode september 2017 – juli 2018.
Valgt:

Observatør for region Nord i Saman-styret
Kandidater:
Hva skal velges: 1 representant og 0 vara frå region Nord med valgperiode
Valgt:

Læringsmiljøutvalget
Kandidater:
Hva skal velges: 2 kvinnelige representanter og 3 personlige varaer med valgperiode
Valgt:

FoU-utvalget
Kandidater:
Hva skal velges: 2 representanter og 2 varaer med valgperiode september 2017 – januar 2018.
Valgt:
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Utdanningsutvalget
Kandidater:
Hva skal velges: 1 representant og 1 vara med valgperiode september 2017 – januar 2018.
Valgt:

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
Kandidater:
Hva skal velges: 1 representant og 1 vara med valgperiode september 2017 – januar 2018.
Valgt:

Kontrollkomitéen
Gjennomføring av valg:
Valget av faste representanter foregår på ordinær måte. Varaene er med i samme stemmerunde,
med følgene forbehold: Den første vara-kandidaten som når opp til stemmetallet etter at de faste
representantene er fastsatt, blir valgt som vara for sin region. Deretter strykes resterende kandidater
fra denne regionen. Det samme gjøres med de andre regionene til alle varaplassene er fylt.
Kandidater:
Hva skal velges: 2 faste representanter, 1 vara fra region Nord, 1 vara fra region Midt og 1 vara fra
region Sør med valgperiode september 2017 - juli 2018.
Valgt:

Valgstyret STVL
1 representant Førde med valgperiode september 2017 - januar 2018.
Kandidater:
Valgt:

1 representant Sogndal
Kandidater:
Valgt:
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2 representanter Bergen
Kandidater:
Valgt:

1 representant Haugesund
Kandidater:
Valgt:

1 representant Stord
Kandidater:
Valgt:

1 representant arbeidsutvalget
Kandidater:
Valgt:
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Regionråd
4 representanter region Nord
Kandidater:
Valgt:

7 representanter region Bergen
Kandidater:
Valgt:

4 representanter region Sør
Kandidater:
Valgt:

Tillitsvalgt i STVL
Kandidater:
Hva skal velges: 1 kvinnelig representant
Valgt:
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Orientering fra SAIH v/Beathe Øgård
Møtedato:
02.09.17-03.09.17
Saksnummer: 66-17

Saksansvarlig: Kjersti Hatlestad
Tidsramme:
15:00 – 15:15

Orienteringer
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker, men det vil være mulig å stille spørsmål til
orienteringen under saken.

Orientering fra SAIH v/Beathe Øgård
Beathe Øgård orienterer muntlig på møtet for Studentenes og Akademikernes
Internasjonale Hjelpefond (SAIH)

Innstilling fra arbeidsutvalget:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i orienteringssaker.
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Rapport fra studentombudet (O)
Møtedato:
02.09.17-03.09.17
Saksnummer: 67-17

Saksansvarlig: Are Bødal
Tidsramme:
15:15-15:25

Vedlegg til saken:
Vedlegg 19: Rapport fra Studentombodet

Orienteringer
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker, men det vil være mulig å stille spørsmål til den
skriftlige og muntlige orienteringen under saken.

Rapport fra Studentombodet Sindre Dueland
Denne våren ble Sindre Dueland ansatt som studentombud ved Høgskulen på Vestlandet.
Han er det første studentombudet til Høgskulen på Vestlandet og har i oppgave å bistå
studentene og gi råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen. Dette innebærer å gi råd
om studenters rettigheter, veilede studenter i ulike type saker, sørge for forsvarlig
behandling av studentsaker og holde kurs for studenttillitsvalgte.
Studentombudet skal ha en uavhengig rolle i forhold til organisasjonen, men skal komme
med en rapport til rektor minst en gang i semesteret som også skal sendes blant andre
Studenttinget til orientering. Studentombudet har nå også valgt å komme på møtet og holde
en muntlig orientering. Han oppfordrer Studenttinget å sende inn eventuelle spørsmål på
forhånd, men tar også imot spørsmål i møtet.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker.
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Halvårsrapport regnskap 2017 (O)
Møtedato:
02.09.17-03.09.17
Saksnummer: 68-17

Saksansvarlig: Halvor Kasland
Tidsramme:
15:25-15:55

Vedlegg til saken:
Vedlegg 20: Regnskap
Vedlegg 21: Kommentarer til regnskap

Orienteringer
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker, men det vil være mulig å stille spørsmål til de
skriftlige og muntlige orienteringene under saken.
Sakspresentasjon:
Vi har utarbeidet en halvårsrapport for regnskapet til studenttinget. Vi har etter beste evne
prøvd å samkjøre årets posteringer i regnskapet sammen med budsjettet som ble utarbeidet
tidlig på våren 2017. Dette samsvarer noen ganger, men andre ganger har ikke budsjettet
tatt høyde for enkelte posteringer som har blitt gjennomført i løpet av 2017.
Budsjettet har lagt grunnlaget sitt på tilskudd ifra HVL som vi enda ikke har mottatt eller vet
det eksakte beløpet av, grunnet samarbeidsavtalen. Regnskapet er bare basert på inngående
balanse og det er derfor store avvik på inntekter og resultat ettersom tilskuddet fra HVL
enda ikke er mottatt.

Merknader til rapporten følger i vedleggene.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i orienteringssaker.
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Revisjon av handlingsplan (V)
Møtedato:
02.09.17-03.09.17
Saksnummer: 69-17

Saksansvarlig: Bjørn-André Bekkevold
Tidsramme: 16:00 – 16:30

Vedlegg til saken:
Vedlegg 22: Handlingsplan

Sakspresentasjon:
Ifølge Studenttingets vedtekter §5-2 (3) skal handlingsplanen behandles på det første møtet i
høstsemesteret. Handlingsplanen skal ikke stride mot prinsipprogrammet. Det er åpent for
innsending av endringsforslag helt til vedtak om revisjon skal foretas.

Arbeidsutvalgets Innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller på at handlingsplanen blir revidert med de forslagene som
eventuelt blir vedtatt på møtet.

Forslag 1:

Forslagsstiller Pia Oline Lilleskare Lunde

Type forslag:
Hvor:
Gammel tekst:
Ny tekst:

Tilleggsforslag
Internt på høgskolen, nytt punkt.
«Sørge for at høgskolen ikke samarbeider med aktører som bidrar til
eller begår folkerettsbrudd.»
-

Begrunnelse:

For:

Mot:

Avholdende:
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Forslag 2:

Forslagsstiller Pia Oline Lilleskare Lunde

Type forslag:
Hvor:
Gammel tekst:
Ny tekst:

Tilleggsforslag
Nasjonalt, nytt punkt.
«Engasjere seg nasjonalt i prosjekter og kampanjer som fremmer
studentsolidaritet.»
-

Begrunnelse:

For:

Mot:

Avholdende:

Forslag 3:

Forslagsstiller Pia Oline Lilleskare Lunde

Type forslag:
Hvor:
Gammel tekst:
Ny tekst:

Tilleggsforslag
Nasjonalt, nytt punkt.
«Være forkjemper for «Students at risk» ordningen for forfulgte
studentaktivister, og arbeide for en videreføring og implementering i
resten av Norden.»
-

Begrunnelse:

For:

Mot:

Avholdende:
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Forslag 4:

Forslagsstiller Pia Oline Lilleskare Lunde

Type forslag:
Hvor:
Gammel tekst:
Ny tekst:
Begrunnelse:

Tilleggsforslag
Internt på høgskolen, nytt punkt.
«Jobbe for at høgskolen blir medlem av «Scholars at risk» -Norge.»
-

For:

Mot:

Avholdende:
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Behandling av vedtekter (V)
Møtedato:
02.09.17-03.09.17
Saksnummer: 70-17

Saksansvarlig: Frida Bjørlo Øien
Tidsramme:
16:30 – 17:00

Vedlegg til saken:
Vedlegg 04: Implementerte vedtekter

Sakspresentasjon:
Etter at vedtektene ble behandlet for første gang på møtet i Studenttinget 10.-12. februar
2017 ser arbeidsutvalget det nødvendig med en større endring for at Studenttinget skal
kunne være vedtaksdyktige i sine møter. Det blir her presentert et forslag til en mulig løsning
på dette problemet.

Forslag

1:

Type forslag:
Hvor:
Gammel tekst:
Ny tekst:
Begrunnelse:

Minstetall for vedtaksdyktighet
Endringsforslag (forslagsstiller: AU)
§4-1 (2) punkt 2
"Minst 2/3 av dei røysteføre må vere til stades."
"Minst 16 av dei røysteføre må vere til stades."
Grunnet frafall etter sommeren kan det være nødvendig å iverksette
tiltak for å sikre vedtaksdyktighet. Dette er et alternativ AU ser på som
en mulighet for å sikre vedtaksdyktighet høsten 2017.

Arbeidsutvalgets instilling:
Arbeidsutvalget innstiller på å vedta forslaget.

For:

Mot:

Avholdende:
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Forslag

2:

Type forslag:
Hvor:
Gammel tekst:
Ny tekst:

Begrunnelse:

Brønnøysundregister – Trukket grunnet behandling på ST 3/17
Tilleggsforslag (forslagsstiller: AU)
Ny setning under §1-3.1 Student, linje 17.
"Med student forståast ein person som er teken opp
til eit studieprogram eller emne ved Høgskulen på Vestlandet."
"Med student forståast ein person som er teken opp
til eit studieprogram eller emne ved Høgskulen på
Vestlandet. Alle studentar definerast som medlem i Studenttinget."
For å bli registrert i Brønnøysundregisteret må vi opplyse om hvem
som er Studenttingets medlemmer.

Arbeidsutvalgets instilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke på forslag som er trukket.
For:

Mot:

Avholdende:
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Samarbeidsavtalen (D)
Møtedato:
02.09.17-03.09.17
Saksnummer: 71-17

Saksansvarlig: Jonas Oliver Hui Dahl
Tidsramme:
17:00 – 18:00

Vedlegg til saken:
Vedlegg 23: Samarbeidsavtale NTNU
Vedlegg 24: Samarbeidsavtale HiOA
Vedlegg 25: Utkast til samarbeidsavtale HVL

Samarbeidsavtalen - Diskusjonssak
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker, men det vil være mulig å stille spørsmål og
diskutere saken.

Formål
Arbeidsutvalget vil ha innspill fra Studenttinget om noen viktige punkt i Samarbeidsavtalen.

Sakspresentasjon
Behandling av samarbeidsavtalen har som kjent pågått i lengre tid. Frem til nå har
arbeidsutvalget vært i et møte med ledelsen der vi har blitt introdusert kort om hva som har
skjedd med samarbeidsavtalen så langt.
Økonomisk bevilgning til studentorgan ved høgskolen blir vedtatt i budsjettet av
høgskolestyret. Vi jobber nå med å se på muligheter for å sikre økt bevilgning i samsvar med
nye reisekostnader. Når det gjelder studenttingets nåværende økonomiske situasjon, se
egen sak. Vi observerer også at kronebeløpet som en institusjon gir til sine studentorgan ikke
nødvendigvis står i samarbeidsavtaler, se vedlegg.
Hovedmomentene som gjør at arbeidsutvalget ønsker å forhandle videre er driftssikkerhet i
forbindelse med: -Opplæring og rekrutering der studentene møtes fysisk.
-Studenttingsmøter der studentene møtes fysisk.
-Ansvarsforhold og forsikring til arbeidsutvalget.

Diskusjon
Har Studenttinget noen innspill til samarbeidsavtalen?

Innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker.
Side 29 av 36

Sakspapir – Studenttinget på Vestlandet – ST 4/17

Reduksjon av antall representanter i Studenttinget (D)
Møtedato:
02.09.17-03.09.17
Saksnummer: 72-17

Saksansvarlig: Kjersti Hatlestad
Tidsramme:
09:00-09:30

Reduksjon av antall representanter i Studenttinget - Diskusjonssak
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker, men det vil være mulig å stille spørsmål og
diskutere saken.

Formål
Diskutere hvor stort Studenttinget skal være til neste Studenttingsvalg.

Sakspresentasjon
Grunnet stramme økonomiske rammer og praktiske årsaker rundt møtehold er det
nødvendig å diskutere størrelsen på Studenttinget. Arbeidsutvalget ønsker at Studenttinget
diskuterer spørsmålene oppe til diskusjon.

Diskusjon
-

Hvilke positive og negative konsekvenser kan det ha å redusere Studenttinget til
færre representanter?
Hvordan stiller Studenttinget seg til å redusere til 20 representanter, 5 fra Nord, 10
fra midt og 5 fra sør?
Hvordan stiller Studenttinget seg til å redusere til 16 representanter, 4 fra Nord, 8 fra
midt og 4 fra sør?

Innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker.
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Ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning (D)
Møtedato:
02.09.17-03.09.17
Saksnummer: 73-17

Saksansvarlig: Bjørn-Andre Bekkevold
Tidsramme:
09:30 – 10:00

Vedlegg i saken:
Vedlegg 26: «Bruk av nikab må begrunnes godt»
Vedlegg 27: «Norge kan trolig vedta nikab-forbud»

Ansiktsdekkende plagg - Diskusjonssak
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker, men det vil være mulig å stille spørsmål og
diskutere saken.

Formål
Diskutere hvordan studenttinget stiller seg i forhold til å vedta et nasjonalt forbud mot
ansiktsdekkende plagg ved utdanningsinstitusjoner. Dette for å ha et grunnlag for å oppnå
politikk på området ved en senere anledning

Sakspresentasjon
Regjeringen har nå sendt ut en høring hvor de presenterer en lovendring som skal forby
ansiktsdekkende plagg ved alle utdanningsinstitusjoner. Dagens praksis er at alle
skoler/barnehager/universitet selv kan vedta et forbud dersom det sees på som nødvendig.
Det har allerede blitt innført lokale forbud ved både skoler og fylker i Norge. Regjeringen
mener at ansiktsdekkende plagg forhindrer en god kommunikasjon i læringssituasjonen. NSO
har i sin mangfolds- inkluderings- og likestillingspolitiske plattform, vedtatt 30.11.2014,
skrevet at alle fritt kan bære religiøse klesplagg og symbol, så lenge de ikke er til hinder for
gjennomføring av undervisning og praksis.

Diskusjon
- Er et slikt forbud nødvendig?
- Hvis ja, strider det ikke imot prinsippet om «lik rett til utdanning»?
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- Hvis ja, kan ikke dette føre til at enkelte dropper utdanning kun pga. forbudet?
- Vil ikke ansiktsdekkende plagg forhindre en god kommunikasjon mellom
foreleser/student?

Innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker.
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Resolusjon: Etiske retningslinjer for ivaretakelse av menneskerettigheter
og akademisk frihet ved inngåelse og oppfølging av samarbeidsavtaler (V)
Møtedato:
Saksnummer:

02.09.17-03.09.17
74-17

Saksansvarlig:
Tidsramme:

Tom Lund-Andersen
10:00 – 10:30

Vedlegg til saken:
Vedlegg 28:

Resolusjon – «Etiske retningslinjer for ivaretakelse av menneskerettigheter og
akademisk frihet ved inngåelse og oppfølging av samarbeidsavtaler»

Forslagsstiller: Pia Oline Lilleskare Lunde.
Sakspresentasjon:
Studenttinget har fått tilsendt en sak fra Pia Lilleskare Lunde, i form av en resolusjon.
Resolusjonen skal sendes til Høgskulen på Vestlandet, og kravet i resolusjonen lyder som
følger:
«Høgskolen på Vestlandet innfører etiske retningslinjer for ivaretakelse av
menneskerettigheter og akademisk frihet ved inngåelse og oppfølging av
samarbeidsavtaler med eksterne aktører, både innenfor og utenfor norske
landegrenser»

AU sin innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller at resolusjonen vedtas

For:

Mot:

Avholdende:
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Revisjon av møteplan (V)
Møtedato:
02.09.17-03.09.17
Saksnummer: 75-17

Saksansvarlig: Kjersti Hatlestad
Tidsramme:
10:30 – 10:45

Sakspresentasjon:
Under ST 3/17 ble det vedtatt å flytte ST 5/17 fra 06.10.17-08.10.17 til 13.10.17-15.10.17.
Begrunnelsen for det vedtatte endringsforslaget var «eksamen».
Dessverre krasjer den nye møtedatoen med Studentlekene i Sogndal, noe som kan gjøre det
vanskelig for flere representanter å delta på studenttingsmøtet.
Da det ut fra protokollen fra ST 3/17 virker som at det var svært få som ble berørt av den
originale møtedatoen, foreslår arbeidsutvalget å flytte ST5/17 tilbake til original møtedato.
Møteplan for høsten 2017 vedtatt på ST 3/17:
ST 4/17

01.09.17 - 03.09.17

ST 5/17

13.10.17 - 15.10.17

ST 6/17

10.11.17 - 12.11.17

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget foreslår følgende møteplan for de resterende møtene høsten 2017:
ST 5/17

06.10.17 - 08.10.17

ST 6/17

10.11.17 - 12.11.17

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller på at revidert møteplan vedtas.

For:

Mot:

Avholdende:
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Eventueltsaker (O/D)
Møtedato:

02.09.17 – 03.09.17

Saksnummer: 76-17

Saksansvarlig: Are Bødal
Tidsramme:

10:45 – 11:15

Eventueltsaker – Orienterings/diskusjonssak
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker, men det vil være mulig å stille spørsmål og
diskutere saken.

Sakspresentasjon:
Saker må meldes opp og voteres inn under møtekonstitueringen.
Alle eventueltsaker må være orienterings- eller diskusjonssaker, da det ikke kan gjøres
vedtak i eventueltsaker.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i orienterings- og diskusjonssaker.
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Møteevaluering (D)
Møtedato:
02.09.17 – 03.09.17
Saksnummer: 77-17

Saksansvarlig: Tom Lund-Andersen
Tidsramme:
11:15 – 11:30

Møteevaluering – Diskusjonssak
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker, men det vil være mulig å stille spørsmål og
diskutere saken.

Sakspresentasjon:
For å evaluere møtene i Studenttinget er det ønskelig at ST gjennomfører møteevaluering.
Møteevalueringen blir holdt med alle møtedeltakere til stede.
Vi gjør oppmerksom på at dette er møteevaluering, som gjennomføres for å forbedre
gjennomføringen av fremtidige møter, og at møtets deltakere er bevisste på dette og
dermed skiller sak og person.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker.
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