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MØTEINNKALLING
Til: Studentparlamentets medlemmer
Møtedato: 05.06.2020, kl. 17.00
Møtested: Zoom (se link i epost)
Referat- og orienteringssaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av referat
3. Orientering fra leder
4. Orientering fra nestleder og velferdsansvarlig
5. Orientering fra internasjonalt og miljøansvarlig
6. Orientering fra utdanning og forskningsansvarlig
7. Orientering fra Universitetsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering)
8. Orientering fra Samskipnadsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering)
Vedtakssaker:
57-1920 Bekreftelse av medlemskapet i Norsk Studentorganisasjon
58-1920 Bruk av fullmakt
59-1920 Støtte til Studenthus og foreninger under smittevernstiltak
60-1920 Resolusjon: Valgt rektor
61-1920 Sommerfullmakt
62-1920 Årsmelding fra Studentparlamentet
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Orientering fra leder
Ærede parlament!
Siden forrige parlamentsmøte har situasjonen roet seg noe mht. stengning av campusene. Det
har gitt noe mer tid til å fokusere på mer ordinære arbeidsoppgaver og prioritere. Likevel har det
aller meste av tiden gått til arbeid som har vært helt nødvendig.
Arbeidet med studiestart har fortsatt. Etter noen forvirringer knyttet til ansvarsfordeling og
bruksområde for de forskjellige organene, ser det nå ut som at vi styrer mesterlig inn mot en
studiestart som ivaretar alle våre studenter på en god måte. Fokuset forblir å sikre en studiestart
som helt sikkert kan gjennomføres i tråd med smittevernråd og samtidig i så stor grad som mulig
legger til rette for gode faglige og sosiale møteplasser for alle studenter. Studenter på første
studieår gis prioritet.
Planlegging av overlapp for det nye arbeidsutvalget består naturlig nok i en del organisering.
Enda viktigere er nok de lengere diskusjonene vi har hatt på våre nesten daglige AU-møter. Der
har vi fått reflektert over året og hvilke anbefalinger vi bør gi neste periodes arbeidsutvalg. Et
eksempel på en slik anbefaling er å ha flere møter med campustingslederne. Vi har hatt ett slikt
møte i perioden, som vi opplevde som nyttig.
Gjennomføringen og organiseringen av konstituerende møte for det neste parlamentet ble
ekstra krevende i år. Her kan jeg ikke annet enn å bøye meg i støvet for Stine-Andrea og KOK som
gjennom imponerende innsats og organisatorisk kyndighet sørget for at valgene til det
kommende parlamentet gikk riktig for seg i en krevende situasjon.
Vi har forsøkt å ha tett kontakt med studentutvalgene i perioden siden 12. mars. Både vi og dem
har fått en rekke henvendelser i forbindelse med endringene i studiesituasjon og spesielt
eksamen. Slike henvendelser har gått ned kraftig etter hvert som eksamensperiodene startet
rundt omkring. Vi håper det for det vesentlige er et tegn på at eksamensformene fungerer – og
ikke defaitisme. Noen kommunikasjonsmangler og slikt jobbes fortsatt med i skrivende stund. I
tillegg til direkte kontakt med de enkelte studentutvalgsledere har vi arrangert SU-forum for å
diskutere studentutvalgenes utfordringer og involvering i perioden. Det var tydelig at aktivitet og
grad av involvering fra fakultetene varierte.
Aktiviteten i Tromsø kommune Studentutvalg har økt siden sist. Det er en trend som ser ut til å
fortsette og være utelukkende positiv. Handlingsrommet for det neste AU til å benytte dette som
en enda tydeligere kontaktflate med kommunen virker lovende.
På de utvidede ledermøtene vi har hatt, har det dukket opp flere spennende og prinsipielle
diskusjoner. Dette har vært i forbindelse med høringssvar på forslaget til ny UH-lov, innspill på
styringsmeldingen som kommer neste år og UiTs prosess for valg av ledelsesmodell. Av de
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spørsmål som har dukket opp vil jeg særlig trekke frem forslaget fra Auneutvalget om at antall
forsøk på en eksamen skal føres opp på vitnemålet og at siste karakter skal være gjeldende ved
flere beståtte eksamener i et emne. For førstnevnte har UiT gått mot vurderingen fra utvalget og
for sistnevnte gikk våre flotte styrestudenter mot forslaget. Videre har vi levert internt
høringssvar til spørsmålet om ledelsesmodell på UiT i henhold til parlamentets vedtatte politikk.
Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til dette parlamentet og til arbeidsutvalget som jeg har fått
jobbe med i år. Det har virkelig vært en glede å få lede og lære sammen med dere alle i løpet av
året. Til dere som ikke skal fortsette i og rundt studentdemokratiet på UiT er det vemodig å ta
farvel – spesielt uten en skikkelig markering. Jeg håper å treffe dere i andre sammenhenger. Til
de som fortsetter i det neste parlamentet gleder jeg meg til det videre samarbeidet. Når det er
sagt har jeg den største tillit til at vi som Studentparlamentet 2019/2020 overleverer
studentdemokratiet ved UiT i kapable og ivrige hender.

Med ærbødig hilsen,
Petter N. Rønning

Den skal være mann som kan gå med min hatt (…)
Den skal ha nummer 42 for å gå i mine sko
-Kaizers Orchestra (2001)
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Orientering fra nestleder
For meg har den siste tiden i stor grad vært preget av planlegging og avsluttende arbeid for
perioden.
Møte med Helse
Den 08.mai hadde AU møte med Eline fra Samskipnaden Helse. Under møtet med helse ble det
diskutert Verdensdagen 2020 hvor vi snakket om gjennomføring av en digital kampanje, slik som
i fjor. Det ble også diskutert forskjellige vinklinger vi kan ta med tanke på tema for året "Spør
mer". Den ytterligere planleggingen kommer jeg tilbake til senere i orienteringen. Det ble også
diskutert å sette opp et nytt møte hvor vi inviterer inn det ny konstituerte arbeidsutvalget.
Samskipnaden har også fått en ordning som ivaretar de internasjonale studentene gjennom
økonomisk
støtte.
For
å
motta
støtte
må
studentene
kunne
vise
til
permitteringsvarsel/dokumentasjon på mistet inntekt. Kriteriene for å kunne søke ligger
tilgjengelig på Samskipnadens nettsider, sist vi fikk beskjed var det mottatt søknader fra omtrent
150 studenter, og innvilget for omtrent 100 studenter.
Studiestartnettverket
Jeg har også deltatt på møtene i studiestartnettverket hvor det nå fremstår som at det vil bli tatt
skikkelig tak for å få orden på nettverket. Antall deltagere vil begrenses til de absolutt essensielle
deltagerne, og det fremsto som at det ble en samlet enighet om at studiegruppene burde være
organisert for både det faglige i tillegg til det sosiale.
Verdensdagen 2020
Jeg og Stine-Andrea har også opprettet et fora for planlegging av Verdensdagen 2020.
Vi ønsker å tidlig legge opp til et godt og innholdsrikt program slik at det påtroppende
arbeidsutvalget skal ha et godt utgangspunkt for gjennomføringen. Tema for årets Verdensdag er
"Spør mer!". Allerede har det vært avholdt to møter i fora sammen med Samskipnadens
rådgivningsavdeling og en studentrepresentant fra FN-Studentene.
Det har kommet mange gode innspill og vi ser ut til å være på god vei. Foreløpig ser vi et ønske
på programmet for gjennomføring av en rekke workshoper under uken. Vi håper på at vi kan
samle en ledere av workshopene fra både Samskipnaden, UiT og Kraft/TSI, slik at både når ut
med et bredt budskap, og for at så mange som mulig vil, skal ha muligheten til å delta.
Verdensdagen har ikke åpnet opp før søknader om midler i år, av den grunn har vi derfor ikke
laget noe søknad. Da det fra august vil være mulig å søke om materiale vil vi klargjøre en søknad
som raskt kan sendes på vegne av studentparlamentet.
For den kommende perioden vil jeg delta på overlapp i Oslo med U5, i tillegg til å sammen med
resten av arbeidsutvalget fortsette planleggingen og gjennomføringen av overlappen for det nye
arbeidsutvalget.
I tillegg til det overnevnte har jeg hatt jevnlige møter med AU, rektoratet og deltatt på ULM.
Vi har også avholdt konstituerende møte, og jeg ønsker å takke studentparlamentet for tilliten til
å sitte som studentrepresentant i Universitetsstyret fra høsten av. Jeg gleder meg til samarbeidet
med det nye konstituerte arbeidsutvalget og studentparlamentet.
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Med vennlig hilsen
Marthe Hestenes Håkonsen
Velferds- og Innovasjonsansvarlig
+47 900 50 770
Mha450@post.uit.no
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Orientering fra internasjonalt ansvarlig
Ærede parlament.
Det å rekke å gjøre ferdig prosjekter til sommeren og kunne overlate noe man har jobbet mye
med til noen andre er krevende. Samtidig som man skal arrangere et konstituerende møte og
delta i en debatt om ny rektormodell. På toppen av å barskes med en pandemi. Heldigvis er det
fortsatt litt tid i blant til å ta en pust i bakken og bli minnet på over hvor stolt og takknemlig jeg er
for å ha fått jobbe for dere og med så mange spennende saker.
Studenthusene har på grunn av pandemien måttet stenge, det har medført store inntektstap. Jeg
ble kontaktet av dagligleder i City Scene Alta, Jonas Apeland og ettersom vi har hatt en del
kontakt tidligere har jeg jobbet med denne saken om en «krisepakke» til studenthusene. Mer om
denne saken kan dere lese om ellers i sakspapirene.
Vi har avholdt konstituerende møte for det nye parlamentet, med alle de spennende løsninger
som hørere med når det skal arrangeres digitalt. Det tok mye tid, men vi fikk det til på en god
måte. I den sammenheng har vi også begynt å planlegge overlapp for de nyvalgte, det skal nok bli
en veldig hyggelig overlapp i år også.
Samskipnadens prosjekt «studentliv» har virkelig satsen på ideen om digitalt tilgjengelige
hjelpemidler for studentforeninger. Det vil tilgjengelig gjøre informasjon og ressurser som kan
være til hjelp hele året og alle studiesteder. De er nesten klare nå og vil lanseres ved
semesterstart til høsten.
Utvidet ledermøte og administrativ ledermøte blir slått sammen fra høsten av og vil foregå hver
uke. Det ble avholdt et spesialmøte hvor vi ble invitert inn til å vurdere de nye fellestjenestene og
tjenestekartet. For en organisasjonsnerd som meg var det veldig interessant å se hvordan
organisasjonen utvikler seg, og ikke minst hva vi kan forvente av UiT i fremtiden og hvordan vi
som studenter skal kunne finne frem.
Internasjonalisering
Som nevnt i innledningen er det noen prosjekter som krever en del før man kan gi slipp på det.
A5 har vært et sånt prosjekt, men jeg håper likevel å kunne jobbe videre med det neste år.
Students at risk ordningen er fortiden til vurdering om den skal fortsette. Det er heldigvis mange
tydelige stemmer som taler for det og at den må sikres for flere år av gangen. Jeg har sett på om
det er noe vi i studentdemokratiene kunne gjøre for å påvirke saken, men SAIH og NSO ser ut til å
ha kontroll.
Digitalisering
I digital tjeneste leveranse har temaet den siste tiden vært hvordan de plukker opp ideer og
setter de ut i live. Det skjer som en forlengelse av Veikart 3.0 for ITA, det er viktig for at vi skal
kunne tilby de rette tjenestene og verktøyene.
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Miljø
Mellom alt det andre har jeg ikke prioritert arbeidet med miljø like høyt som tidligere. Jeg deltok
likevel på møtet i bærekraftskomiteen og vi hadde noen gode diskusjoner rundt hva slags reise
og møtevirksomhet som er på UiT. F.eks ble det foreslått at normalen for alle møter som
inneholder reise skal være at de gjennomføres digitalt. Dermed må det argumenteres for hvorfor
man må møtes fysisk istedenfor digitalt, ikke motsatt.
Takk for et fantastisk år, jeg er veldig glad for den tiden vi har hatt sammen. Til de av dere som
ikke er med neste år, dessverre har alt en slutt.

Vennlig hilsen
Herman Siggerud
«Det er ikke meg, det er deg»
-Erik og Kriss 2008
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Orientering fra utdanning og
forskningsansvarlig
Ærede studentparlamentet, kjære alle sammen.
Denne orienteringen vil bli slått sammen med den forrige, grunnet sykdom, og vil derfor være en
samlet orientering fra hele min periode som forskings og utdanningsansvarlig i Arbeidsutvalget,
ved Studentparlamentet på UiT.
Jeg ble valgt inn i arbeidsutvalget 26. mars 2020, og har siden den tid jobbet med å få et innblikk i
hvordan studentparlamentet driver og hva jeg som studentrepresentant kan gjøre for å
representere studentene på en best mulig måte. Jeg har i perioden sittet i en rekke utvalg, og
jobbet med ulike handlingsplaner.
Jeg har i perioden min sittet i fast representant i 4 utvalg; Læringsmiljøutvalget (LMU), Strategisk
utdanningsvalg (SUV), Utvalg for vekting og registrering av studentaktive undervisningsformer,
likestillings- og mangfoldsutvalget, og som vararepresentant i forskningsstrategiskutvalg.
Fra de 4 utvalgene, vil jeg spesielt trekke frem arbeidet gjort i utvalget for vekting og registering
av studentaktive undervisningsformer. Dette utvalget underligger SUV, og jobber med å endre
dagens undervisningsformer til å bli mer studentvennlig. Dette er et arbeid som er svært viktig
for UiT, og det er her spesielt viktig at studentene bidrar med sitt synspunkt. Jeg oppfordrer
derfor parlament til å komme sine synpunkter på hvordan vi kan endre dagens system, og hvilke
undervisningsformer som muligens kan erstatte dagens.
Jeg har i tillegg til dette deltatt i 2 innsatsgrupper; en for eksamen og en for undervisning. Disse
ble opprettet for å sikre at undervisningen og eksamen gikk som det skulle dette semesteret, på
grunn av pandemien som har rammet Norge. Disse har vært viktige for at studentene har kunnet
få den beste undervisningen under krisen, og at eksamen har kunnet blitt gjennomført på en god
måte.
Jeg har også deltatt i arbeidet med de pågående handlingsplanen for tilgjengelighet og
tilrettelegging, og den avleverte handlingsplanen for likestilling, mangfold og inkludering. Dette
har vært en lærerik og spennende prosess, som har gitt meg god innsikt i hvordan en
handlingsplan kan utformes.
I tillegg til utvalgene, har jeg deltatt på en rekke møter sammen med resten av AU og rektoratet.
Disse har vært viktige for at både vi i AU og rektoratet har kunnet holde seg oppdatert på hva
begge parter har drevet med, og da spesielt under denne pandemien.
Jeg vil si tusen takk for den tillitten parlamentet har gitt meg denne perioden, og ser frem mot et
nytt og spennende år. Vi ses igjen høsten 2020!
Mvh. Vetle Solodden Lier
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SAK 57 – 1920 Bekreftelse av medlemskapet i Norsk
Studentorganisasjon
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 05.06.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

I lengere tid har Studentparlamentet UiT (SP UiT) hatt et bevisst forhold til medlemskapet i Norsk
Studentorganisasjon (NSO). Det er vårt ansvar å forsikre oss om at de av studentenes penger
som vi disponerer over semesteravgiften kommer best mulig til gode for studentene. Dette er av
uttalt viktighet ved hver eneste semesteravgiftsfordeling. Når denne diskusjonen ikke har blitt
fremmet i parlamentet på en stund mht. NSO-medlemskapet, er det på tide å ta den opp til
behandling.
Den årlige medlemskontingenten til NSO beregnes ut fra antall semesterregistrerte studenter og
for SP UiT sin del ligger den på ca. kr. 1 050 000. For representantene i dette parlamentet er det
ikke nødvendig med videre utredning for å vite at vi kunne anvendt pengene til studentvelferd
gjennom egne fordelinger. Spørsmålet om fortsatt medlemskap er derfor et spørsmål om
verdien av medlemskapet.
Når verdien av dette medlemskapet tidligere har blitt trukket i tvil, har kritikken fra dette
parlamentet hovedsakelig bestått i tre argumenter: NSO som medlemslagsorganisasjon ble sett
på som usynlig og unyttig i å hjelpe SP UiT til en nasjonal plattform, at påvirkningsarbeidet mot
sentrale beslutningstagere ble lite synlige – herunder at gjennomslag var vanskelig å skille fra
politiske partiers gjennomslag og sist at det NSO jobbet for på flere vesentlige punkter var stikk i
strid med SP UiTs egne prioriteringer.
Det ligger i NSOs natur at det vil være en avveining mellom å bruke tid på å bistå medlemslag og
å jobbe med politikk på nasjonalt nivå. Det er helt rett av NSO å la påvirkningsarbeidet nasjonalt
komme i første rekke. Vi i SP UiT skal derfor ikke forvente å bli holdt i hånden, men heller å bli
inkludert i prosessene og ha NSOs ressurser i beredskap om det skulle bli nødvendig. Erfaringen
fra i år har vært god på dette punktet. NSO har inkludert SP UiT i viktige prosesser og
arbeidsutvalget har opplevd god kontakt med kontaktpersonen og resten av AU NSO gjennom
året. Alt i alt er opplevelsen at NSO har skjøttet sin rolle som medlemslagsorganisasjon på en god
måte.
Å kvantifisere gjennomslag nøyaktig er iboende en nesten umulig oppgave for enhver
lobbyorganisasjon. Det ligger i arbeidets natur å spille inn til de forskjellige politiske partier de
sakstypene og med den retorikken som egner seg for det gitte partiet. Det følger derfor at de
partiene som er med på gjennomføringen av NSOs seiere flagger disse som sine egne. Det ligger
hos den enkeltes politisk-analytiske skjønn om NSO er avgjørende for økt studentvelferd. Det
legges her til grunn at NSO har vært instrumentelle i gjennomføringen av 11 måneders
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studiestøtte, den historiske satsningen på studentboligutbygging, lovfesting av studentombudet
og stipendandelen i krisepakken til studenter m.m.
Det kan ikke være et mål at SP UiTs politikk og standpunkter alltid er perfekt sammenfallende
med NSOs politikk og standpunkter. Det vi må måle på er at NSO ikke jobber systematisk mot oss
der vi har uenigheter, men at det forblir er organisasjon med takhøyde, og at deres fokus er på
de sakene som har mest å si for flest studenter. Kort sagt er erfaringene fra året nettopp det. Ved
flere anledninger har takhøyde i organisasjonen blitt tatt opp for å jobbe videre med
organisasjonskultur. Fokusområdene som vist i statsbudsjettprioriteringer og ikke minst i møte
med koronakrisen og den følgende krisepakken til studenter, har vært på den studentvelferden
som har mest å si og resonnerer best hos de aller fleste studenter.
Konklusjonen er kanskje ikke overraskende at det ikke innstilles på utmeldingsvedtak. Dersom
parlamentet skulle vurdere annerledes og ønske å fatte vedtak, nevnes det likevel at en endelig
utmelding ville krevet slikt vedtak av det neste parlamentet også.

Forslag til vedtak: Det fattes ikke vedtak i saken.
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SAK 58 – 1920 Bruk av fullmakt
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 05.06.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Med hjemmel i fullmakten som ble gitt arbeidsutvalget gjennom epostvedtak den 06.05. kl.15 har
arbeidsutvalget fattet to vedtak på vegne av Studentparlamentet UiT.
•

Flytting av konstituerende møte for Studentparlamentet 2020/2021 fra opprinnelig tenkt
torsdag 14.05 til onsdag 20.05.

•

Flytting av 9. og siste parlamentsmøte for perioden fra opprinnelig tenkt fredag 29.05 til
fredag 05.06.

Bakgrunnen for det første vedtaket var økt arbeidsmengde som følge av pandemisituasjonen
generelt og den krevende øvelsen å organisere et konstituerende møte digitalt spesielt. Det
andre vedtaket ble nødvendig dels grunnet arbeidsmengden, dels at konstituerende ble flyttet og
dels at det ganske plutselig dukket opp saker som Studentparlamentet måtte gis anledning til å
behandle.
Vedtakene og begrunnelsen for dem ble gjort kjent for listelederne og campusrepresentantene
før vedtak ble fattet for å gi anledning til å gi innspill eller fremme motforestillinger.
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SAK 59 – 1920 Støtte til Studenthus og foreninger under
smittevernstiltak
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 05.06.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget har mottatt en henvendelse fra Studenthusene Driv i Tromsø, City Scene i Alta,
og Ludo scene i Harstad om ekstraordinær økonomisk støtte. På grunn av stenging som følge av
korona har de gått på store inntektstap og vil ikke kunne gi det samme tilbudet til studenter.
Arbeidsutvalget anser studenthusene som helt essensielle i studentlivet på campus og ønsker å
prioritere studenthusenes evne til å yte gode studenttilbud. Derfor har vi vært i kontakt med
Samskipnaden som er eier, og har opplevd det samme engasjementet for studenthusene hos
dem. Vi ønsker også å støtte opp under aktiviteten og studenttilbudene fra foreninger uten
bemidlede eiere. Det kreves ikke mye fantasi å se at studentlivet kan rammes hardt av de
begrensningene som er påført gjennom smitteverntiltakene. Derfor foreslås den følgende
fremgangsmåten.
Forslag til vedtak:
1) Studentparlamentet anmoder samskipnaden om å bevilge økonomisk støtte til
studenthusene eller på annen måte sørge for at de kan yte gode tjenester til studentene
ved semesterstart og utover.
2) Studentparlamentet lyser ut en restmiddelfordeling til det andre parlamentsmøtet for
kommende periode. Det gjøres unntak fra vilkåret om «ikke-driftsmessig» karakter i §§ 1
og 5 (3) i REGLEMENT FOR TILDELING AV RESTMIDLER FRA SEMESTERAVGIFTEN, der det
kan godtgjøres at en forening ikke vil kunne opprettholde noen drift, eller har andre
sterke behov for økonomisk støtte som direkte følge av koronapandemien eller
smitteverntiltakene.
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SAK 60 – 1920 Resolusjon: Valgt rektor
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 05.06.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Ved møtet i universitetsstyret den 17. Juni 2020 skal UiTs ledelsesmodell avgjøres for den
kommende perioden. De to modellene det står mellom er valgt rektor med rektor som styreleder
eller ansatt rektor med ekstern styreleder. Det er derfor hensiktsmessig at vi på nytt tar stilling til
dette spørsmålet og sender tydelige signaler til styret.
Valgt rektor gir oss studenter en unik mulighet til å påvirke hvordan og av hvem universitetet
ledes. Vi som er studenter på UiT er godt vante med at våre meninger er betydningsfulle og
viktige i utviklingen av universitetet, men det skal vi ikke ta for gitt. Ved et rektorvalg utgjør vi en
betydelig andel av stemmene og kandidatene stilles til svars på hvilken retning de vil ta
institusjonen i, ikke minst av våre spørsmål.
Når rektor er valgt er det i større grad en politisk stilling. I en sektor der endring går fort og det er
hard konkurranse om å sette dagsorden, er det ekstra viktig å ha en fremoverlent ledelse med en
tydelig forankring. En rektor valgt av oss og de ansatte sikrer den forankringen. Dessuten vil en
valgt rektor ofte ha god kjennskap til nettopp vår institusjon og de strategiske mulighetene som
følger av å være Norges arktiske universitet.
Det er derfor viktig for oss studenter at ledelsesmodellen ved UiT forblir en valgt rektor med
rektor som styreleder. Det sikrer visjon, forankring og vår mulighet til påvirkning.
Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen slik den foreligger.
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SAK 61 – 1920 Sommerfullmakt
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 05.06.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Da det ikke avholdes noen studentparlamentsmøter i sommerferien, er det nødvendig at
parlamentet gir arbeidsutvalget myndighet til å i denne perioden foreta eventuelle beslutninger
som normalt sett skulle vært sanksjonert av studentparlamentet.
Sommerfullmakten er ikke som å forstå som en blankofullmakt til arbeidsutvalget, men snarere
som en bemyndigelse til bruk ved særskilt behov.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet gir arbeidsutvalget myndighet til å foreta nødvendige vedtak og økonomiske
disposisjoner f.o.m dagens dato t.o.m. datoen for første studentparlamentsmøte høsten 2019.
Eventuelle vedtak eller økonomiske disposisjoner gjort på bakgrunn av denne fullmakten skal
redegjøres for på førstkommende studentparlamentsmøte.
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SAK 62 – 1920 Årsmelding fra Studentparlamentet
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 05.06.2020
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget har skrevet en årsmelding hvor det rapporteres om studentparlamentets
aktivitet i inneværende periode. Årsmeldingen ligger vedlagt.
Vedlegg:
Studentparlamentets årsrapport 2019/2020
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet godkjenner årsmeldingen for studentparlamentet slik den står.
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