INNKALLING TIL STUDENTTINGSMØTE
4/17-18
Onsdag 31. januar 2018
Møterom Kaarstad 202
Kl 16.30-20.00
Matservering kl 16.30
Møtestart kl 17.00

Studenttingsmøter 2017-18
Sakspapir nr 4/17-18
Møtedato 31.01.17

Studenttingsmøte 31.01.17
Sak 00 – 17/18:

Opprop og val av møteleiing ................................................................................... 3

Sak 29 – 17/18:

Godkjenning av innkalling og saksliste .................................................................... 4

Sak 30 – 17/18:

Godkjenning av referat ............................................................................................ 5

Sak 31 – 17/18:

Orienteringar ........................................................................................................... 6

Sak 32 – 17/18:

Vurdering av å auke SAIH-tiarane ........................................................................... 7

Sak 33 – 17/18:

Grunngjeving av eksamen ....................................................................................... 9

Sak 34 – 17/18:

Årsmelding for 2017 .............................................................................................. 10

Sak 35 – 17/18:

Godkjenning av rekneskapet for STiV 2017 .......................................................... 11

Sak 36 – 17/18:

Budsjett 2018 ........................................................................................................ 12

Sak 37 – 17/18:

Revidering av vedtektene til STiV .......................................................................... 14

Sak 38 – 17/18:

Revidering av valreglementet til STiV .................................................................... 15

Sak 39 – 17/18:

Eventuelt................................................................................................................ 16

Møtekritikk ............................................................................................................................................ 17
Oversikt over vedlegg ............................................................................................................................ 18

2

Studenttingsmøter 2017-18
Sakspapir nr 4/17-18
Møtedato 31.01.17

Sak 00 – 17/18: Opprop og val av møteleiing
Type sak:
Vedtakssak
Sakshandsamar:
Håvard Bjørnerem
__________________________________________________________________________________
Namneopprop
STiV får oversikt over deltakarar på møtet og fastslår om Studenttinget er vedtaksdyktig.
Val av møteleiing
Forslag til vedtak: Tonje Nordrum vert vald til ordstyrar.
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Sak 29 – 17/18: Godkjenning av innkalling og saksliste
Type sak:
Vedtakssak
Sakshandsamar:
Ordstyrar
__________________________________________________________________________________
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Eventuelle innvendingar eller endringar av sakslista, samt eventuelt-saker vert meldt inn her.
Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner møteinnkalling og saksliste, med fylgjande forslag til
dagsorden:

17.00

17.10
17.25
17.35
17.45
18.00
18.10
18.20
18.25
19.30
19.50
20.00

Dagsorden for studenttingmøte 31.01.18
Sak 00 – Opprop og val av møteleiing
Sak 29 – Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 30 – Godkjenning av referat
Sak 31 – Orienteringar
Sak 32 – Vurdering av å auke SAIH-tiarane
Sak 33 – Grunngjeving av eksamen
Sak 34 – Årsmelding for 2017
Sak 35 – Godkjenning av rekneskapet for STiV 2017
Sak 36 – Budsjett 2018
Kaffipause
Sak 37 – Revidering av vedtektene til STiV
Sak 38 – Revidering av valreglementet til STiV
Møtekritikk
Møteslutt
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Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Orienteringssak
Vedtakssak
Diskusjons/vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
-

Studenttingsmøter 2017-18
Sakspapir nr 4/17-18
Møtedato 31.01.17

Sak 30 – 17/18: Godkjenning av referat
Type sak:
Vedtakssak
Sakshandsamar:
Ordstyrar
__________________________________________________________________________________
Vedlegg nr 1. Referat frå studenttingsmøte 29. november 2017
Forslag til vedtak:
Studenttinget godkjenner referatet frå sist studenttingsmøte, 29. november 2017.
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Sakspapir nr 4/17-18
Møtedato 31.01.17

Sak 31 – 17/18: Orienteringar
Type sak:
Orienteringssak
Sakshandsamar:
Håvard Bjørnerem
__________________________________________________________________________________
Arbeidsutvalet v/ Leiar Håvard Bjørnerem vil orientere om fylgjande:
- Info frå NSO
- 2. vara ASH
Evt. andre orienteringar
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Sakspapir nr 4/17-18
Møtedato 31.01.17

Sak 32 – 17/18: Vurdering av å auke SAIH-tiarane
Type sak:
Vedtakssak
Sakshandsamar:
Paloma Lorenzale
__________________________________________________________________________________
AU har fått førespurnad frå Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) om å
auke SAIH-tiarane frå 20 til 40 kr per semester.
SAIH-tiarane går til hjelpefondet sitt arbeid. Det er frivillig for studentar om ein vil betale SAIHtiarane. Studentane som ynskjer det, betalar inn tiarane saman med semesteravgifta. Beløpet på 20
kr har etter det AU veit stått stille i alle fall i 10 år. Sjå elles info vedlagt frå SAIH.
Forslag til vedtak:
Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak frå AU.

Økning av SAIH-tierne
Hensikt:
At Studenttinget i Volda øker SAIH-tierne fra 20 til 40 kr per semester.
Bakgrunn:
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) er Norges største studentbevegelse
for internasjonal solidaritet. SAIH ble opprettet i 1961 som en del av norske studenters antiapartheidengasjement, og er en av Norges eldste bistandsorganisasjoner. Vi mener utdanning er
avgjørende for å skape et velfungerende samfunn og for å bekjempe fattigdom.
SAIH er drevet av studenter og akademikere i Norge for studenter og akademikere i resten av verden.
Grunnvollen til SAIH er lokallagene på universiteter og høgskoler over hele landet, og våre elleve
lokallag arrangerer debatter, seminarer og kampanjer. SAIH har ikke personlig medlemskap, men har
lokallag, studentdemokratier, universitetsstyrer og student- og akademikerorganisasjoner som
medlemsorganisasjoner. Studenttinget i Volda er medlem av SAIH og kan sende én delegat på vårt
Årsmøte 2018. Her legges grunnlaget for SAIH sitt arbeid, og medlemmene kan påvirke
organisasjonen.
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Sakspapir nr 4/17-18
Møtedato 31.01.17
SAIH-tierne går primært til vårt solidaritetsarbeid. I dag støtter SAIH omtrent tretti lokale
organisasjoners prosjekter innen høyere utdanning, forskning og opplæring i Sør-Afrika, Zambia,
Zimbabwe, Bolivia, Nicaragua, Colombia og Myanmar. Vi støtter for eksempel den Zambiske
organisasjonen Zambia National Education Coalition (ZANEC), som jobber for at flere unge skal få
tilgang til høyere utdanning. Gjennom ikke-voldelige gatedemonstrasjoner, budsjettanalyser og
lobbyarbeid har de skapt politisk press og holdt myndighetene ansvarlige for den skjeve tilgangen til
utdanning i landet, grunnet høye studieavgifter og utilstrekkelige låne- og stipendordninger. Med
økonomisk støtte fra SAIH lyktes ZANEC i 2016 å få gjennomslag for en ly låneordning. Ordningen,
med et roterende fond der studentene betaler tilbake støtten når de får inntektsbringende arbeid, vil
gjøre det mulig for studenter å finansiere utdannelsen sin. ZANEC, med støtte fra SAIH skal i tiden
fremover jobbe for å øke antall stipender for de mest marginaliserte studentene.
I tillegg til å gi utdanningsbistand jobber SAIH også med informasjons- og politisk påvirkningsarbeid i
Norge. SAIH har de siste årene hatt kampanjer som har vakt stor oppmerksomhet, blant annet
informasjonskampanjen Africa for Norway. Vi har også oppnådd store politiske gjennomslag.
Students at Risk-pilotprosjektet med tre opptak frem til 2017 er gjennomført, og SAIH har fulgt opp
studentene, som gjennom programmet har fått muligheten til å fullføre sine studier i Norge. Vi har
de siste årene fokusert mer på akademisk frihet, og fremmet behovet for økt satsning på høyere
utdanning i utviklingspolitikken. Her er mer informasjon om noen av våre suksesshistorier fra de siste
årene:





Africa for Norway kampanjen i 2012, med massiv internasjonal oppmerksomhet frem til
2016. Radiatorprisene har blitt delt ut årlig siden 2013.
2015 – SAIH igangsatte kampanjen Verdens Beste Nyheter i samarbeid med Spire og
Changemaker. Kampanjen har vokst; i 2017 ble 115 000 aviser delt ut.
2016 – SAIH ble valgt til å ha Operasjon Dagsverk-prosjektet med programmer for fred og
rettighetsopplæring i Colombia.
2013 – 2017 Politisk gjennomslag for ordningen for forfulgte studenter «Students at risk».
Har fått bevilgning for et nytt opptak i ordningen for 2018.

Studenters frivillige bidrag over semesteravgiften er en av organisasjonens viktigste inntektskilder. På
60-tallet bidro studentene med en “SAIH-femmer”. Dette beløpet har gjennom årene økt.
Studentdemokratiene ved UiT, NBMU, NTNU, UiO, UiB og HiOA har vedtatt å heve bidraget til 40
kroner ved sine læresteder. SAIH ønsker nå å støtte flere organisasjoner som arbeider med
akademisk frihet og studenters rettigheter, og økte inntekter gjennom SAIH-tierne kan bidra til at
dette blir mulig.
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Sakspapir nr 4/17-18
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Sak 33 – 17/18: Grunngjeving av eksamen
Type sak:
Diskusjons/vedtakssak
Sakshandsamar:
Allan Levi Melby
__________________________________________________________________________________
Etter at resultatet på eksamen ble gitt har flere bedt om en begrunnelse. Noen ville ha begrunnelse
for å se om de kanskje vil forbedre karakteren ved å klage eller konte, og andre vil kanskje klage for å
lære av besvarelsen de har levert.
En eksamen burde være en læreprosess, ikke bare en kompetansetest. Flere kandidater med svake
resultater på eksamen har fått en detaljert og grundig gjennomgang av hvert spørsmål, hvilket
pensum som er relevant, hva som er besvart, og hva som skulle ha vært besvart for å heve
besvarelsen. Det er til og med gitt individuell karakter på hver oppgave, og en helhetlig vurdering
med begrunnelse til slutt.
Flere kandidater med gode resultater har bare fått tilbakemelding som lyder noe lignende:
«kandidaten viser over gjennomsnittlig forståelse» uten gjennomgang av hvert enkelt spørsmål, hva
som var bra/dårlig eller relevant pensum.
Med dette i bakhodet vil jeg gjerne at Studenttinget vurderer om vi skal kreve at sensorer på
individuelle skriftlige eksamener skal gi «standardiserte begrunnelser» for at alle skal ha et
læringsutbytte av å be om en begrunnelse på eksamen. Det er ikke bare de svake besvarelsene som
burde få grundige begrunnelser.

Mvh
Allan Levi Melby
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Sak 34 – 17/18: Årsmelding for 2017
Type sak:
Vedtakssak
Sakshandsamar:
Håvard Bjørnerem
__________________________________________________________________________________
AU skriv kvart år ei årsmelding med ei oppsummering av arbeidet gjennom året.
Vedlegg 2: Årsmelding for STiV 2017
Forslag til vedtak: Studenttinget tek årsmeldinga og rekneskapet for 2017 til vitende.
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Sak 35 – 17/18: Godkjenning av rekneskapet for STiV 2017
Type sak:
Vedtakssak
Sakshandsamar:
Håvard Bjørnerem
__________________________________________________________________________________
Forslag til vedtak:
Studenttinget tek rekneskapet for STiV 2017 til vitende.

Rekneskap for STiV 2017
Inntekter
Støtte frå HVO
Støtte frå SiVolda
Inntekter frå standleige
Sum inntekter
Utgifter
Drift av STiV
Seminar, kurs o.l.
Møtegjennomføring
Informasjon/profilering
Sosialt
Drift/kontor
Anna
Sum
Støtte til
studentaktivitetar
Lag/organisasjonar
Pris for
internasjonalisering
Fadderveka
Sum
Sum utgifter

Budsjett
125 000
90 000
5 000
220 000

kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr

Revidert budsjett
125 000
100 000
225 000

Revidert budsjett

Utgifter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

39 000
23 000
35 000
20 000
3 000
5 000
125 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

27 537
20 144
23 820
14 463
2 825
3 371
92 161

kr

90 000

kr

90 300

kr
kr
kr
kr

5 000
5 000
100 000
225 000

kr
kr
kr
kr

5 000
5 000
100 300
192 461

Driftsresultat
Inntekter
Utgifter

kr
kr
kr

Resultat
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225 000
192 461
32 539

Studenttingsmøter 2017-18
Sakspapir nr 4/17-18
Møtedato 31.01.17

Sak 35 – 17/18: Budsjett 2018
Type sak:
Vedtakssak
Sakshandsamar:
Guro Kvist
__________________________________________________________________________________
Basert på fjorårets rekneskap, har AU utarbeidd eit forslag til budsjett for 2018. Budsjettet ligg nokså
tett opp mot tidlegare års budsjett, med små justeringar. Budsjettet må sjåast i samanheng med STiV
sine overordna målsetjingar i styringsdokument som strategiplan og årleg arbeidsprogram. Det kan
også vere interessant å sjå budsjettet opp mot rekneskapet dei siste åra, som er å finne på neste
side.

Forslag til budsjett 2018
AU si innstilling til Studenttingsmøtet 31. januar 2018
Forventa inntekter
Støtte frå HVO
Støtte frå SiVolda
Standleige
Totalt

kr
kr
kr
kr

125 000
100 000
225 000

Fordeling på budsjettpostane
Drift av STiV
Seminar, kurs og arrangement
Møtegjennomføring
Informasjon/profilering
Sosialt
Drift/kontor
Anna
Sum

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

35 000
25 000
30 000
25 000
5 000
5 000
125 000

Støtte til studentaktivitetar
Fadderveka
Pris, internasjonalisering
Studentorganisasjonar
Sum

kr
kr
kr
kr

5 000
5 000
90 000
100 000

Totalt

kr

225 000
12

Oversikt over budsjett og rekneskap i STiV dei siste åra.

Drift av STiV
6880: Seminar, kurs og arr.
6268: Møtegjennomføring
7322: Informasjon/profilering
7413: Sosialt
6899: Drift/kontor
6899: Anna
Sum
Støtte
Studentorganisasjonar
Pris for internasjonalisering
Fadderveka
Sum

2015
Revidert budsjett
kr
31 000
kr
19 000
kr
30 000
kr
20 000
kr
kr

2015
Rekneskap
kr
30 700
kr
20 500
kr
29 100
kr
11 900
9 500
101 700

2016
Revidert budsjett
kr
24 000
kr
23 000
kr
35 000
kr
20 000
kr
3 000
kr
5 000
kr
110 000

2016
Rekneskap
kr
21 800
kr
23 000
kr
34 000
kr
18 000
kr
1 500
kr
3 400
kr 101 700

2017
Revidert budsjett
kr
39 000
kr
23 000
kr
35 000
kr
20 000
kr
3 000
kr
5 000
kr
125 000

2017
Rekneskap
kr 27 500
kr 20 100
kr 23 800
kr 14 500
kr
2 800
kr
3 400
kr 92 100

2018
Forslag til budsjett
kr
35 000
kr
25 000
kr
30 000
kr
25 000
kr
5 000
kr
5 000
kr
125 000

Rekneskap
kr
74 500
kr
4 900
kr
10 000
kr
89 400

Revidert budsjett
kr
80 000
kr
5 000
kr
5 000
kr
90 000

Rekneskap
kr
71 400

Revidert budsjett
kr
90 000
kr
5 000
kr
5 000
kr
100 000

Rekneskap
kr 90 300
kr
5 000
kr
5 000
kr 100 000

Forslag til budsjett
kr
90 000
kr
5 000
kr
5 000
kr
100 000

10 000 kr
110 000 kr

Revidert budsjett
kr
74 500
kr
5 500
kr
10 000
kr
90 000

kr
kr

5 000
76 400

Sak 36 – 17/18: Revidering av vedtektene til STiV
Type sak:
Vedtakssak
Sakshandsamar:
Guro Kvist
__________________________________________________________________________________
Årshjulet til STiV legg opp til at vedtektene til STiV skal opnast for revidering kvart år i januar. Dette
studieåret har AU hatt ein litt meir omfattande gjennomgang av vedtektene, blant anna gjennom ei
eiga arbeidsgruppe.
AU sitt arbeid har resultert ei innstilling til eit heilt nytt vedtektsdokument, samt eit separat
dokument med forslag til nytt valreglement. Altså går AU inn for å erstatte det gamle
vedtektsdokumentet med eit nytt dokument med nytt oppsett. Dette vil ikkje ha noko politisk
betydning, men for å kunne gjere det, må Studenttinget forkaste det gamle og leggje det nye til
grunn i vedtektsdebatten.
I arbeidet har medlemer i AU teke ut totalt 3 dissensar som Studenttinget må ta stilling til.
Dissensane ligg ved som vedlegg 5.
Vedlegg 3: AU sitt forslag til nye vedtekter
Vedlegg 4: AU sitt forslag til nytt valreglement
Vedlegg 5: Oversikt over dissensar
Vedlegg 6: Gjeldande (gamle) vedtekter for Studenttinget i Volda

Forslag til vedtak:
1.) Studenttinget vedtek å opne vedtektene for Studenttinget i Volda for endringar.
2.) Studenttinget vedtek å erstatte gjeldande vedteksdokument med AU si instilling til nytt
vedtektsdokument og eit separat valreglement, og leggje dei nye dokumenta til grunn for
diskusjon og debatt om endringar i vedtektene.
(Debatt og handsaming av enkeltvedtak knytt til innkomne endringsforslag til vedtektene)
(Handsaming av dissensar)
3.) Studenttinget vedtek å lukke vedtektene for Studenttinget i Volda, med dei endringane som
no er gjort.

Studenttingsmøter 2017-18
Sakspapir nr 4/17-18
Møtedato 31.01.17

Sak 37 – 17/18: Revidering av valreglementet til STiV
Type sak:
Vedtakssak
Sakshandsamar:
Guro Kvist
__________________________________________________________________________________
Som ein konsekvens av arbeidet til AU med å gjennomgå vedtektene, innstilte AU på å skilje ut
valreglementet i eit eige dokument. Dette er det mest vanlege, og vil gjere styringsdokumenta til STiV
meir oversiktlege. Som konsekvens av ulike endringsforslag til vedtektene, vart også valreglementet
berørt. AU har difor gjort enkelte småjusteringar av valreglementet, i tillegg til ein del redaksjonelle
endringar av oppsettet.
Vedlegg 4: AU sitt framlegg til nytt valreglement
Framlegg til vedtak:
1. Studenttinget erstattar gjeldande Del 3 i vedtektene (valreglement), med eit eige dokument
kalla Valreglement for Studenttinget i Volda.
(Debatt og handsaming av enkeltvedtak knytt til innkomne endringsforslag.)
2. Studenttinget vedtek Valreglement for Studenttinget i Volda, med dei endringane som er
blitt gjort.
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Sak 38 – 17/18: Eventuelt
Type sak:
Diskusjons/orienteringssak
Sakshandsamar:
Håvard Bjørnerem
__________________________________________________________________________________
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Møtekritikk
Type sak:
Unnateke journalføring
Sakshandsamar:
Håvard Bjørnerem
__________________________________________________________________________________
Etter formell møteslutt tek vi ei runde der Studenttinget kan kome med konstruktiv kritikk og
tilbakemeldingar til AU når det gjeld korleis møta blir lagt opp, sakspapir, agenda og gjennomføring
av møta m.m. Slik blir møta betre, og AU og Studenttinget har heile tida dialog om korleis ein ynskjer
møta.
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Oversikt over vedlegg
Sak 30 – 17/18: Vedlegg 1 – Referat frå studenttingsmøte 29. novemer 2017
Sak 34 – 17/18: Vedlegg 2 – Årsmelding for STiV 2017
Sak 36 – 17/28: Vedlegg 3 – AU sitt forslag til nye vedtekter
Sak 36 – 17/18: Vedlegg 4 – AU sitt forslag til nytt valreglement
Sak 36 – 17/18: Vedlegg 5 – Oversikt over dissensar
Sak 36 – 17/18: Vedlegg 6 – Gjeldande (gamle) vedtekter for Studenttinget i Volda

Vedlegga ligg ved som separate dokument.
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