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Sak 25 – 20/21:  Opprop og val av møteleiing  
Type sak:   Vedtakssak   

Saksframleggar:  Trym Nikolas Rimmen    

__________________________________________________________________________________ 

Namneopprop 

Ordstyrar får oversikt over deltakarar på møtet og fastslår om vi er vedtaksdyktige. 

 

Val av møteleiing  

Forslag til vedtak  

• David Bernatek vert vald til ordstyrar  

• Marit Aklestad og David Bernatek vert valde til teljekorps. 

 

 

 

 

 

Sak 26 – 20/21: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Type sak:   Vedtakssak  

Saksframleggar:  Ordstyrar   

__________________________________________________________________________________ 

Godkjenning av møteinnkalling 

Forslag til vedtak:  

Studentparlamentet godkjenner møteinnkallinga.   

 

 

Godkjenning av saksliste 

Eventuelle merknadar eller endringar av sakslista, samt eventuelt-saker vert meldt inn her. 

 

Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtek oppsett saksliste.  
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  Dagsorden for studentparlamentsmøte 25.11.20    

16.30 25 Opprop og val av møteleiing  V Trym 

  26 Godkjenning av innkalling og saksliste  V Ordstyrar  

 27 Godkjenning av referat  V Ordstyrar  

16.40 28 Orienteringar   O Trym 

17.00 29 Oppdatering av vedtektene til Studentprisen V Trym 

17.15 30 Kommunikasjonsstrategi  D Anna 

17.30  Pause   

17.45  31 Studentinvolvering og allmøter D Jonas/Allan 

18.00 32 Photo Wall D  Jonas 

18.15 33 Arbeid i miljøgruppa  O/D Arnaud  

18.30 34 Eventuelt O/D Trym 

18.45   Møteslutt og møtekritikk   

*V = vedtakssaker, O = orienteringssaker D = diskusjonssaker der AU ikkje kjem med forslag til vedtak 

 

 

Sak 27 – 20/21: Godkjenning av referat 
Type sak:   Vedtakssak  

Saksframleggar:  Ordstyrar   

Vedlegg:   Vedlegg 1 – referat frå møte i Studentparlamentet 29.10.20  

__________________________________________________________________________________ 

Forslag til vedtak:  

Studentparlamentet godkjenner referatet frå sist møte i Studentparlamentet, 29.10.20  
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Sak 28 – 20/21: Orienteringar  
Type sak:   Orienteringssak  

Saksframleggar:  Trym Nikolas Rimmen  

__________________________________________________________________________________ 

AU orienterer om arbeidet i AU og kva som skjer i Studentparlamentet framover.  

 

Info frå studentrepresentantar i råd og utval og tillitsvalde.  

 

 

 

 

  



Studentparlamentet  
Sakspapir til møte 25.11.20 
 

   

6 
 

Sak 29 – 20/21:  Oppdatering av vedtektene til Studentprisen 
Type sak:   Vedtakssak  

Saksframleggar:  Trym Nikolas Rimmen 

Vedlegg:   Vedlegg 2 – Utkast til oppdaterte vedtekter 

   Vedlegg 3 – Høyringssvar frå HVO 

   Vedlegg 4 – Høyringssvar frå SiVolda  

   Vedlegg 5 – Gjeldande vedtekter 

__________________________________________________________________________________ 

Vedtektene for Studentprisen har ikkje vore oppdaterte sidan februar 2017, og AU har difor jobba 

med ei revidering. AU har sendt dei eksisterande vedtektene på høyring til leiinga ved Høgskulen og 

til Studentsamskipnaden i Volda saman med utkast til oppdaterte vedtekter.  

AU legg ikkje opp til å stemme enkeltvis over alle endringane, men legg fram eit heilskapleg 

endringsforslag. Dersom representantar i Parlamentet legg fram nye forslag til endringar, eller vil 

stemme over nokon av dei framlagte endringane frå AU, gjer vi sjølvsagt det.   

 

Forslag til vedtak:  

Studentparlamentet vedtek oppdaterte vedtekter for Studentprisen  

 

Bakgrunn 

Studentprisen vart oppretta i 2010 på initiativ frå Studentparlamentet, og blir delt ut til ein 

student som har utmerka seg gjennom arbeid for eit godt studentmiljø. Prisen er på 7500 kr 

og vert finansiert av Høgskulen i Volda. I juryen for prisen sit representantar frå 

Studentparlamentet, Høgskulen og Studentsamskipnaden.  

AU bad HVO og SiVolda særleg om å kome med tilbakemeldingar på om kriteriuma for 

prisen, retningslinjer kring juryen sitt arbeid og samansetjinga av juryen. Ut i frå 

høyringssvara har AU utarbeidd forslag til oppdaterte vedtekter.  

 

  



Studentparlamentet  
Sakspapir til møte 25.11.20 
 

   

7 
 

Sak 30 – 20/21:  Mediestrategi   
Type sak:   Diskusjonssak – kom med innspel til arbeidet   

Saksframleggar:  Anna Kristin Indridadottir    

__________________________________________________________________________________ 

Bakgrunn:  

Til førre møte spelte Jonas Közle og Arnaud Duhamel inn ei sak om at Studentparlamentet bør 

utarbeide ein kommunikasjonsstrategi og jobbe meir målretta for å bli synlege gjennom sosiale 

medium og andre kanalar, slik at fleire studentar får kjennskap til arbeidet vi gjer.  

Innspelet frå Jonas og Arnaud påpeika at vi allereie har oppretta fleire arbeidsgrupper som bidreg til 

å vidareutvikle høgskulen (arbeidsgruppe for sosial møteplass i kantina og arbeidsgruppe for miljø og 

berekraft), og at desse med fordel kan gjerast kjent gjennom Studentparlamentet sine kanalar på 

sosiale medium. Vi må bli meir synlege med kva vi arbeider med og kva vi oppnår, og meir aktive i 

måten vi kommuniserer på.  

AU syntest dette var ein god ide, og har jobba litt vidare med saka. Vi har utarbeidd ei skisse til ein 

kommunikasjonsplan, og vil gjerne ha innspel og idear frå parlamentet til å fylle den med meir 

innhald. Vi har delt strategien i to delar: ein del som omhandlar overordna retning og prinsipp, og ein 

del som er som eit «kommunikasjonsårshjul» der vi fortløpande kan legge inn idear og planar for 

posting på SoMe litt fram i tid.  

 

 

Utkast til mediestrategi – blir jobba vidare med av AU 

Mediestrategi for Studentparlamentet 2020-2021 

Studentparlamentet må bli meir synleg for studentane, og har fleire punkt i arbeidsprogrammet for 

2020-2021 som omhandlar dette, slik som:  

Informasjonsansvarleg i AU har som sitt ansvarsområde å halde sosiale medium oppdaterte, 

promotere aktivitetar og arrangement, og utforme profileringsmateriell. Men det krevst det jamn 

innsats over tid for å byggje opp eit publikum og nå målgruppa vår gjennom slike kanalar. AU føreslår 

difor å jobbe etter to spor:  

• Sørge for at studentane ved HVO har kjennskap til Studentparlamentet 

• Informere studentmassen om konkrete saker vi jobbar med 

• Gjere det kjent når vi har oppnådd eit mål  

• Gjere informasjonen på nettsidene lettare tilgjengeleg 

• Synleggjere velferdstilbodet og helsetilbodet til studentane 

• Legge til rette for høg aktivitet i studentorganisasjonane og -festivalane i Volda 
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1.) Ein dynamisk tidsplan (kommunikasjonsårshjul) for publisering på sosiale medium 

− Her fyller vi fortløpande inn idear og planar for innlegg litt fram i tid 

− Vi kan opprette ei SoMe-gruppe i parlamentet som kan bidra til innhaldet  

 
2.) Ein overordna plan med prioriteringar for mediearbeidet  

− Legge ut om saker som Studentparlamentet jobbar med 

− Promotere val i god tid og legge ut valgresultat 

− Dele arrangementer fra andre studentorganisasjonar 

− Dele saker fra Høgskulen si facebookside/nettside 

− Publisere tillitsvalgt-videoa kvar haust, og alltid ha disse tilgjengelige på facebooksida 

− Ha presentasjonar av de ulike medlemmane i AU 

− Dele meir uformelle situasjonar (behind the scenes) 

− Bygge opp en bildebank med illustrasjonar og foto 

 

AU vil ha innspel frå Parlamentet på arbeidet, og vil gjerne ha tilbakemeldingar på t.d.:    

- Kva saker bør vi poste?  
- Kva kanalar bør vi benytte?  
- Bør vi dele arr. til alle studentorganisasjonar, eller ku der vi står som medarrangør?  
- Kva bør inn i «kommunikasjonsårshjulet»?  
- Kan ansvaret fordelast på fleire i parlamentet? 
- Idear til innhald i ein julekalender?  
- Presentasjon av medlemmane i parlamentet?  
- Osv.,osv. Her er alle idear velkomne!  
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Sak 31 – 20/21: Student involvement and General assemblies   
Type sak:   Diskusjonssak     

Saksframleggar:  Jonas Közle, Allan Levi Melby       

__________________________________________________________________________________ 

Our task in the student parliament is to represent the students of the Volda University 

college. We make sure, that suggestions, needs and ideas are considered and supported. We 

are sitting in different committees where we speak for the students and fight for their rights. 

It would be great, if we could encourage the students to participate more in making 

suggestions to make the University, housing, student life better. 

 

Claim 

Therefore, we suggest, that the parliament board is developing a concept for a student 

hearing 2020/2021 which includes the campus but also the student dorms. 

  

AU si innstilling: AU har inga innstilling til forslaget, men ynskjer å høyre representantane 

utdjupe det før parlamentet tek stilling. Nokre innspel frå AU:  

 

• Det er mogleg at dette delvis kan innlemmast i allmøta for tillitsvalde (Studentrådet) 

som blir halde ein gong kvart semester. Allan er i gang med eit arbeid for å sjå på 

korleis tillitsvaldordninga kan gjerast betre og kjem til å kome med ei sak om dette på 

nyåret. AU vil gjerne ha innspel og erfaringar frå parlamentet på dette.   

 

• Det er ulike måtar å jobbe på for å få inn studentane si stemme. AU ser stort 

forbetringspotensial i å få aktivert fleire studentar. I tillegg til forslaget om student 

hearing/general assembly, vil vi gjerne at parlamentet også diskuterer korleis vi best 

kan inkludere og invovere fleire studentar i saker som angår dei, og i arbeidet vi gjer i 

Studentparlamentet  
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Sak 32 – 20/21: Photo wall     
Type sak:   Diskusjonssak      

Saksframleggar:  Jonas Közle, Arnaud Duhamel  

__________________________________________________________________________________ 

The student parliament is managing the poster/photo wall in front of the office. This poster 

wall is located in the heart of the University and many people walk past every day. The 

photo wall can be booked from several organisations and departments of the students for 

their events. In the past, the parliament used the wall also for student related concerns or 

messages (semester fee for non-European students).   

Part of Høgskulen I Volda's DNA is media, arts and design. Therefore, we suggest, that the 

photo will be used for photo and arts exhibitions during the semester. 

 

Forslag til vedtak  

The Student Parliament will take initiative for the poster wall will be used for photo and arts 

exhibitions during the semester. The exhibition could be a seasonal topic, a contest or a free 

exhibition.  

  

Question 

We would like to know, from the parliament board, how often and for how long the photo 

wall is useable?   

 

AUs answer:   

The poster wall is booked by employees and student organizations throughout the year, in addition 

to the Student Parliament itself. Some of them putting in a booking a year on beforehand, some of 

them more from day to day. But there are weeks it is not in use during the year. In the past, the 

Student Parliament has had general posters to put up on the walls when there are no other activity, 

but that has not been done for a while now.  

 

This semester, the walls are fully booked until christmas. Next semester, the walls are available 

several weeks from the end of january and so forth, but will be occupied by student festivals etc. at 

certain times.  

 

AU would like the walls to be used as much as possible. Photo exhibitions is a good idea, and has 

been made in initiative from different study programs before. AU would like that persons in the 

Parliament   
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Sak 33 – 20/21:  Arbeid i miljøgruppa  
Type sak:   Orienteringssak   

Saksframleggar:  Arnaud Duhamel   

__________________________________________________________________________________ 

Studentparlamentet si arbeidsgruppe for miljø og berekraft har jobba med forslag til 

miljøtiltak som parlamentet kan jobbe med, og planlegg også å legge fram ein uttale 

(resolusjon) som Studentparlamentet kan vedta på nyåret.   

Gruppa vil legge fram arbeidet så langt og be om innspel til vidare arbeid.   

 

Bakgrunn  

Studentparlamentet vedtok på møte 30.09.20 (sak 10.4 – 20/21) å setje ned ei 

arbeidsgruppe for miljø og berekraft. Her er vedtaket:  

10.4 Arbeidsgruppe for miljø og berekraft 

På oppstartssamlinga førre helg kom det fram at mange i parlamentet vil jobbe meir med 

miljø og berekraft, knyte dette til berekraftsmål og ordninga med miljøfyrtårn m.m. Vi 

dannar difor ei intern arbeidsgruppe for miljø og berekraft. AU vil invitere til oppstartsmøte 

for gruppa, og det er mogleg for fleire å bli med om ein har lyst.   

Desse blir med i gruppa: Arnaud Duhamel, Jonas Közle, Alex Aulstad, Mariely Barboza og 

Marte Nesfossen.  
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Sak 35 – 20/21: Eventuelt  
Type sak:       

Saksframleggar:    

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Møteevaluering etter formell møteslutt  


