Telefon:

55 58 59 90

E-post:

studenttinget@hvl.no

Til:

Kopi:

Faste representanter i Studenttinget
Møtesekretariatet
Studentrepresentanter i Høgskolestyret

Vararepresentanter
Rektoratet
Studentombodet
Sammen
Velferdstinget Vest
Andre studentorganisasjoner

Foreløpig innkalling til Studenttingsmøte 03-19
Møtestart:
Møteslutt:
Sted:

27. april 2019 klokken 09:00
28. april 2019 klokken 14:00
Bergen

Påmelding
Studentrepresentanter (og eventuelt andre) bes melde seg på via påmeldingsskjema.
Eventuelle matallergier eller andre behov oppgis i skjemaet.
Faste representanter må gi tilbakemelding via påmeldingsskjema innen fredag 19. april kl. 12:00.
Dersom du ikke har mulighet til å stille, må skjemaet uansett fylles ut slik at vararepresentanter kan
kalles inn til møtet. Faste representanter som ikke har gitt tilbakemelding innen fristen anses som ikkedeltakende, og vararepresentanter vil bli kalt inn i deres sted.
Overnatting
Møtende representanter fra Førde, Sogndal, Haugesund, Stord, medlemmer i kontrollkomiteen, samt
faste observatører tilbys overnatting fra fredag – søndag.
Valg
Hvis du ønsker å stille til valg finner du informasjon om dette her.
Innkommende kandidatskjema kan leses her.
Oppmelding av saker
Savner du en sak på sakslisten? Frist for å melde inn saker som skal innstilles av arbeidsutvalget er 10
dager før det aktuelle studenttingsmøtet, altså onsdag 17. april kl. 12:00. Saker meldes til
studenttinget@hvl.no. Endelig innkalling med utfyllende sakspapirer sendes ut én uke før møtet, som
denne gangen vil være fredag 19. april.

Vel møtt – vi gleder oss til å se deg!
Vennleg helsing
Bjørn Olav Østeby
Leiar for arbeidsutvalet til Studenttinget på Vestlandet

Foreløpig saksliste
Lørdag:
36 – 19 Konstituering av møtet (V)
37 – 19 Orienteringer (O)
XX – 19 Årsrapport, Studenttinget på Vestlandet (O)
XX – 19 Årsrapport, Studentombodet (O)
XX – 19 Revidering av vedtekter (V)
XX – 19 Valg (V)

Søndag
XX – 19 Offentliggjøring av studenter valgt av Studenttinget (V)
XX – 19 Ettergodkjenning av høringssvar (V)
XX – 19 Eventuelt (D)
XX – 19 Møteevaluering (O)
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