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Sak 00 – 18/19 Konstituering og val av møteleiing
Type sak:
Sakshandsamar:

Vedtakssak
Ordstyrar

__________________________________________________________________________________
Namneopprop.
Studentparlamentet får oversikt over deltakarar på møtet og fastslår om Studentparlamentet er
vedtaksdyktig.
Forslag til vedtak:
Oda Næs Skoglund vert vald til ordstyrar.
Bernt Inge Berge og Allan Levi Melby vert valde til teljekorps.

Sak 50 – 18/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Eventuelle innvendingar eller endringar av sakslista, samt eventuelt-saker vert meldt inn her.
Forslag til vedtak: Studentparlamentet godkjenner møteinnkalling og saksliste med fylgjande forslag
til dagsorden:

17.00

17.10
17.20
17.50
18.20
18.30
18.45
19.00

Saksnr.

Type sak

Sak 00 – Opprop og val av møteleiing
Sak 50 – Godkjenning av innkalling og
dagsorden
Sak 51 – Godkjenning av referat
Sak 52 – Orienteringar
Sak 53 – Endring av vedtekter: kapittel 8 –
kontrollkomitteen
Sak 54 - Resultat Studiebarometeret 2018
Pause
Sak 55 - Higher educations role in
sustainability
Sak 56 - Internasjonale arrangement på HVO
Eventuelt
Møtekritikk

Vedtakssak
Vedtakssak

Trym Rimmen
Ordstyrar

Vedtakssak
Orienteringssak
Vedtaksak

Ordstyrar
Trym Rimmen
Trym Rimmen

Diskusjonsak

Trym Rimmen

Diskusjonsak

Marte Nesfossen og Tina
Wilke
Paloma Alonso

Diskusjonsak
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Sak 51 – 18/19 Godkjenning av referat frå 29.01.2019
Type sak:
Sakshandsamar:

Vedtakssak
Ordstyrar

__________________________________________________________________________________
Referat sendt ut på e-post 12.02.2019
Forslag til vedtak: Studentparlamentet godkjenner referatet frå sist studentparlamentsmøte,
29.01.2019

Sak 52 – 18/19 Orienteringar
Type sak:
Orienteringssak
Sakshandsamar:
Trym Rimmen
__________________________________________________________________________________

Arbeidsutvalet v/Trym Rimmen
Eventuelle andre orienteringar
Det vert opna for spørsmål.

Sak 53 – 18/19: Endring av vedtekter: kapittel 8 – kontrollkomitteen
Type sak:
Vedtakssak
Sakshandsamar:
Trym RImmen
__________________________________________________________________________________
Uklårheit rundt kontrollkomiteens mandat har gitt behov for endring som tydeleggjer kva eit medlem
av kontrollkomiteen kan gjere.
AU meiner at endringsforslaget tydeleggjer kontrollkomiteens rolle.
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Forslag til vedtak:
1.) Studentparlamentet vedtek å opne vedtektene for Studentparlamentet ved Høgskulen i
Volda for endringar.
2.) Studentparlamentet vedtek å leggje AU sine endringsforslag til grunn for diskusjon og debatt
om endringar i vedtektene.
(Debatt og handsaming av enkeltvedtak knytt til innkomne endringsforslag til vedtektene)
3.) Studentparlamentet vedtek å lukke vedtektene for Studentparlamentet ved Høgskulen i
Volda, med dei endringane som no er gjort.
Endringsforslag 1
Forslagsstiller
Linjenummer
Opprinneleg tekst
Endring/tillegg/stryking
Ny tekst
Grunngjeving

Arbeidsutvalet
241-242
Komiteen skal bestå av inntil to medlemmar som ikkje har andre verv som er en
del av Studentparlamentet, eller der Studentparlamentet er valkrins.
Endring
Komiteen skal bestå av inntil tre medlemmar som ikkje har andre verv som er en
del av Studentparlamentet, eller der Studentparlamentet er valkrins.
Om det er ueinigheiter innad i kontrollkomiteen kan det avgjerast med fleirtal. Det
er større sjanse for for at KK alltid kan stille på møte i Studentparlamentet om ein
er fleire medlemmar.

Vedtak

Endringsforslag 2
Forslagsstiller
Linjenummer
Opprinneleg tekst
Endring/tillegg/stryking
Ny tekst

Grunngjeving

Vedtak

Arbeidsutvalet
Frå 251
Tillegg
Kontrollkomiteen skal ikkje uttale seg om saker under Studentparlamentet sine
møter. Unntak er saksopplysningar eller anna informasjon som kan vere
avgjerande for saka. Andre innspel til saker skal vere diskutert med
Arbeidsutvalet på førehand. Ingen medlemmar av kontrollkomiteen kan fremje
forslag for Studentparlamentet.
For å gjere det tydeleg kva som er kontrollkomiteen si rolle, ønska AU å leggje til
tekst i vedtektene. Ved å gjere dette meiner vi det vil vere lettare for
representantane i Studentparlamentet å forstå KK sin funksjon.
-
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Sak 54 – 18/19: Resultat Studiebarometeret 2018
Type sak:
Diskusjonsak
Sakshandsamar:
Trym Rimmen
__________________________________________________________________________________
Studiebarometeret er ei nasjonal spørreundersøking som blir sendt ut til over 60 000 studentar kvar
haust. Undersøkinga spør om studentane sine oppfatningar om kvalitet i studieprogram ved norske
høgskular og universitet. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling
i høgare utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.
Arbeidsutvalet ønskar å høyre Studentparlamentet sine tilbakemeldingar på resultata.
http://www.studiebarometeret.no/
Søk på Volda så kjem oversikt over dei ulike studieprograma opp. Les gjerne gjennom resultata for
ditt studie før møtet.

Sak 55– 18/19: The Sustainable Development Goals (SDG)
Type sak:
Diskusjonssak
Sakshandsamar:
Tina Wilke and Marte Nesfossen
__________________________________________________________________________________
The Sustainable Development Goals (SDG) are the blueprint to achieve a better and more sustainable
future for all. They address the global challenges we face, including those related to poverty,
inequality, climate, environmental degradation, prosperity, and peace and justice. The Goals
interconnect and in order to leave no one behind, it ís important that we achieve each Goal and
target by 2030.
The SDG Conference in Bergen was about how higher education can work towards achieving the
goals and how important it is to raise awareness among students, because they are the future, they
are the ones living with the consequences of what we do now.
We want to discuss the goals with the reprasentatives in the Student Parliament.
Read about the goals here: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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Sak 56 – 18/19: International events at HVO
Type sak:
Diskusjonssak
Sakshandsamar:
Paloma Alonso
__________________________________________________________________________________
It has been observed that events and arrangements that happen in English in order to include
international students usually don't have many Norwegian students among their participants. Since
these arrangements have differents topics everytime and don't get better attendance, we would like
to discuss other possible reasons for this lack of participation.

Eventuelt
Type sak:
Vedtakssak
Sakshandsamar:
__________________________________________________________________________________

Møtekritikk
Type sak:
Unnateke journalføring
Sakshandsamar:
Simen J. Langeland
__________________________________________________________________________________
Etter formell møteslutt tek vi ei runde der Studentparlamentet kan kome med konstruktiv kritikk og
tilbakemeldingar til AU når det gjeld korleis møta blir lagt opp, sakspapir, agenda, møterom og
gjennomføring av møta m.m. Slik blir møta betre, og AU og Studentparlamentet har heile tida dialog
om korleis ein ynskjer møta.
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