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A. Vedlagt følger
Protokoller/referater:

Protokoll fra møte i Alumnusrådet 12.09.12 (2/2012)
Protokoll fra møter i Studentparlamentet 28.08.12 (2/12-13) og 25.09.12 (3/12-13)

B. Utlagt i Kollegiesekretariatet
Protokoller/referater:

1. Møter i fakultetsstyrene:
Styremøter ved Det humanistiske fakultet 12.06.12 og 11.09.12
Styremøter ved Det juridiske fakultet 11.09.12 og 28.09.12
Styremøter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 21.06.12 og 13.09.12
Styremøter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 13.06.12 og 22.06.12
Styremøte ved Det psykologiske fakultet 20.06.12

Styremøte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 11.09.12
2. Styremøter for Universitetsmuseet i Bergen 21.05.12 og 5.06.12, samt sirkulasjonssaker
4.05.12 og 2.07.12
3. 4. Styremøte i Studentsamskipnaden 7.06.12 (6/2012)

Referatene legges med dette frem til orientering.
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UNIVERSITETET I BERGEN
ALUMNUSRÅDET

Protokoll fra møte i Alumnusrådet —2. møte 2012

Tidspunkt: Onsdag 12. september 2012, kl. 14.00 —15.45

Til stede:

Jill Walker Rettberg (leder), Kathrine Skarstein (M0F), Christian Franklin (JUS), Anita
Hansen (/PSY), Randi Barndon (HF), Siri Knapskog (Stud.parl.), Kuvvet Atakan (fast
observatør).

Fra sekretariatet: Bjørg Hildeskår, Lars Helge Nilsen, Ingvild Strøm Hansen
(møteref.)

Forfall: Dag Emil Helland (MN). Frode Guribye (SV) hadde ved en inkurie ikke
mottatt innkallingen til møtet.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Ingen saker meldt til eventuelt.

Il Presentasjon av medlemmene i Alumnusrådet og sekretariatet.

Sak 02/12 Status for alumnusvirksomheten ved UiB - hvor står vi i dag og hvordan har
vi kommet dit.
lngvild Strøm Hansen fra Kontor for samfunnskontakt redegjorde for den positive utviklingen
av alumnusvirksomheten det siste året. Avslutningsvis ble det pekt på noen utfordringer
Alumnusrådet bør diskutere: hvorvidt og i hvilken grad organiseringen skal være sentralt eller
i fagmiljøene; hvordan man bør gå frem for å rekruttere alumner til nettportalen; hvordan man
kan skape engasjement internt og eksternt rundt alumnusvirksomheten til UiB.

Sak 03/12 Organisering av alumnusvirksomheten
Jill Walker Rettberg presenterte mandatet for Alumnusrådet og påpekte at rådet etter
hvert bør ufforme en arbeidsplan for alumnusvirksomheten til UiB. Det ble presentert
ideer om og forslag til hvordan man kan knytte alumnusvirksomheten opp mot flere
avdelinger på universitetet, som for eksempel Studieadministrativ avdeling. En
modell for alumnusvirksomhet som en livslang relasjon til universitetet ble også lagt
fram.



Rådet diskuterte hvordan man best kan tilrettelegge et godt alumnustilbud til ulike
aldersgrupper. Også definisjonen av alumn ble drøftet. Siste spørsmål vil ha
betydning for hvem UiB gir adgang til sin alumnusportal, og på grunn av dagens
tekniske løsning hvor studenter har mulighet til å melde seg inn ønsket Rådets leder
en snarlig avgjørelse på dette. Rådet ble imidlertid enig om at å sjekke opp hvordan
andre læresteder gjør dette før man fatter et vedtak.

Sak 04/12 Tekniske løsninger
Viserektor Kuvvet Atakan informerte om endringer av tekniske løsninger ved UiB og påpekte
at alumnusportalen bør være integrert i den helhetlige satsingen på et nytt teknologisk
system ved UiB.

[møteref.: ISH]

Vedlegg:

Mandat for Alumnusrådet ved Universitetet i Bergen.
Vedtatt i rådsmøte 15. april 2010, justert 1. juni 2010

Alumnusrådet er opprettet av UiB for å sikre faglig legitimitet til og forankring
av UiBs alumnusvirksomhet.

Alumnusrådet skal arbeide for et godt samspill med arbeids- og samfunnsliv
for å styrke alumnusvirksomheten.

Alumnusrådet skal foreslå strategi for alumnusvirksomheten og komme med
innspill til og initiere relevante prosjekter.

Alumnusrådet skal være sentral pådriver for gjennomføringen av UiBs årlige
Gjensynsdag.

Alumnusrådet skal årlig rapportere om sin virksomhet til Universitetsstyret.
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PROTOKOLLfra
Studentparlamentetved UiBsmøte 02/12-13 den 28. august 2012 kl. 17.00
avholdt i Storelogen på Det akademiske kvarter.

SP17/12-13 Opprop,godkjenningav innkallingog dagsorden.Saker
Vedtakssak til eventuelt.

Følgende stemmeberettigede var til stede:
Sosialdemokratene:Bjørn Kristian Danbolt, Christina Nessa, Kristina Vikesund, Jørgen
Thorkelsen. Peter Hatlebakk, Eigil Knudsen og Linda Lein ankom seinere.
Blåliste: Heidi Fuglesang, Andreas Høglund, Eivind Storm-Olsen, Emilie Stray, Mats
Engdal Johansen.
Liberalliste: Mathias Bratz-Queseth, Eirik Brautaseth, Finn Magnus Eliassen.
Radikalestudenter:Anders Parmann. Åse Nesdal ankom seinere.
Dethumanistiskefakultet:Christoffer Hordnes.
Detsamfunnsvitenskapeligefakultet:Kristine Prestby.
Detmatematisk-naturvitenskapeligefakultet:Livar Bergheim.
Detmedisinsk-odontologiskefakultet:Sindre Horn.
Detjuridiskefakultet:Ronny Blankenberg.
Detpsykologiskefakultet:Atle Baaserud.

Studentparlamentet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede.

Følgende andre var til stede:
Arbeidsutvalget:Anita T. Johansen, Njaal Neckelmann, Yngve Høiseth, Siri Knapskog.
Universitetsstyret:Magne Seierslund.
Ordstyrer:Sindre Dueland.
Protokollfører:Anders Tangen.

VEDTAK:M tet ble satt.

VEDTAK:Innkallin en ble odk'ent.

FORSLAGfra arbeidsutvalget:
Sak om SiB Sentrum tas inn som eventueltsak.
Valg til rådet for førstesemesterstudier og læringsmiljøutvalget tas inn i sak 25.
Studentparlamentet realitetsbehandler forslag til arbeidsprogram.

VEDTAK:Forsla ene ble vedtatt.

VEDTAK:Sakslista ble odk'ent.

SP18/12-13 Nedsettelseav settekontrollkomite
Vedtakssak

FORSLAGfra arbeidsutvalget:
Daniel Furre, Bjørn-Anders Hind og Jarle Strømsnes velges til settekontrollkomite.

Kandidatene presenterte seg selv.

VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.



SP 19/12-13 Godkjenning av protokoll fra SP 01/12-13
Vedtakssak

VEDTAK:Protokollen ble odk.ent.

SP20/12-13 Orienteringer
Orienteringssak

Arbeidsutvalget ved Anita T. johansen orienterte.
Arbeidsutvalget ved Njaal Neckelmann orienterte.
Arbeidsutvalget ved Yngve Høiseth orienterte.
Arbeidsutvalget ved Siri Knapskog orienterte.
Universitetsstyret ved Magne Seierslund orienterte.

Det ble åpnet for spørsmål til alle orienteringene.

Saken ble tatt til orienterin .

SP21/12-13 Ettergodkjenning av høringssvar:
Vedtakssak Kvalifikasjonsrammeverket

Arbeidsutvalget ved Anita T. lohansen orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

VEDTAK:H rin ssvaret ble vedtatt.

SP 22/12-13 Innspill til eiendomsavdelingens budsjett for 2013
Vedtakssak

Arbeidsutvalget ved Yngve Høiseth orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

ENDRINGSFORSLAGfra Kristoffer Hordnes:
Ny prioritering nr. 3: HF- Sydneshaugen skole - Bedre inneklima på lesesaler.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

FORSLAGfra Mathias Bratz-Queseth:
Endre «OverlegeHansens»til «OverlegeDanielsens».
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

FORSLAGfra arbeidsutvalget:
Studentparlamentet vedtar vedlagtforslag til sitt budsjett for 2013. Topprioriteringene er
som vedtatt av Studentparlamentet ifjor. Et par nye tiltak er lagt til.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.



SP23/12-13 Revisjonavposten «personalbespisning»i
Vedtakssak Studentparlamentetsbudsjett2012

Arbeidsutvalget ved Anita T. Johansen orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

FORSLAGfra arbeidsutvalget:
Posten personalbespisning økes med kr 20 000,-.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

Peter Hatlebakk tok sete.

SP24/12-13 Høringom turnustjenesten
Vedtakssak
Arbeidsutvalget ved Siri Knapskog orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

FORSLAGfra Heidi Fuglesang:
Fjerne siste setning i «vilkår for tilsetjing» (466-467).
Styrke «desentralisering» linje 479-484.
VOTERING:Forsla et falt.

FORSLAGfra Finn Magnus Eliassen:
Tilleggsforslag på linje 491, etter «turnuslisens»: Studentparlamentet mener en ordning
med kvalitetssikring av medisinstudenter uten lisens bør på plass før disse gir mellombels
turnuslisens.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

VEDTAK:H rin en ble vedtatt med endrin er.

SP25/14-13 Suppleringtil styrer,råd og utvalg.
Vedtakssak

Studentparlamentet gikk til suppleringsvalg av studentrepresentanter til diverse råd,
styrer og utvalg. Kandidatene fikk anledning til å presentere seg selv.

Universitetsforskningsutvalg
VEDTAK:B rn Danbolt ble val t til 2. vara o Sindre Horn ble val t til 3. vara.

Universitetetsutdanningsutvalg
VEDTAK:Beatrice Marlen G. Reed ble val t til vara.

Læringsmiljøutvalget
VEDTAK:Framstillin s likten ble fraveket.
VEDTAK: r en Thorkelsen Livar Ber heim Susann Str msvå ble val t.
VEDTAK:Yn ve H iseth ble val t til leder av Lærin smil utval et.
VEDTAK:B' rn-Anders Hind ble val t til vara.

Likestillingskomiteen
Ingen kandidater.



Arbeidsmiljøutvalget
VEDTAK:Finn Ma nus Eliassen ble val t til observat r.

Styretfor Universitetsbiblioteket
VEDTAK:Mats En dal ohansen ble val t til vara.

Styretfor senter forkvinne-og kjønnsforskning
Ingen kandidater.

Detsentrale valgstyret
Ingen kandidater.

Programstyretforlektorutdanninga
Ingen kandidater.

NSOslandsstyre
VEDTAK:Heidi Fu lesan ble val t til 3. vara.

Rådetforstudentermed funksjonsnedsettelse
Ingen kandidater.

Rådetforførstesemesterstudier
VEDTAK:Heidi Fun lesan o Yn ve H iseth ble val t.

Redaksjonsrådetforstudieinformasjon
Ingen kandidater.

Innstillingsrådetforstudentlegater
VEDTAK:Sindre Horn val t til vara for Det med.-odont. fakultet.
VEDTAK:Ronn Blankenber ble val t til vara for Det 'ur. fakultet.
VEDTAK:N'aal Neckelmann ble val t til vara for Det samf.vit. fakultet.
VEDTAK:Livar Ber heim ble val t til vara for Det mat.-nat. fakultet.

Rådforsamfunnskontakt
VEDTAK:Livar Ber heim ble val t til vara.

Studentenesvalgstyre
Ingen kandidater.

Kontrollkomiteen
VEDTAK: arle Str msnes ble val t.

Møteleder
Ingen kandidater.

Behandlingsgruppenforfrifondsmidler
VEDTAK:Liv Heidi Ekre o Ma ne Seierslund ble val t.

Internasjonalkomite
Ingen kandidater.

Styretfor SP-UIB-fondet
VEDTAK:Ronn Blankenber ble val t for 2 år. Ma ne Seierslund ble val t for 1 år.



Opptakskomiteenforpraktisk-pedagogiskutdanning
VEDTAK:Liv Heidi Ekre ble val t.

Representantskapetved Detakademiskekvarter
VEDTAK:N'aal Neckelmann ble val t til vara.

Ingrid 0. Moe (sos.dem.) forlot møtet.

Studentparlamentet tok en 30-minutters pause.

	

SP26/12-13 Valgav personligvaratil estetisk utvalg
Vedtakssak
Arbeidsutvalget ved Siri Knapskog orienterte.

FORSLAGfra arbeidsutvalget:
Studentparlamentet vel Bjørn-AndersHindsom personleg varafor Mathias U.S.Bratz-

Queseth i estetisk utvalg.
Studentparlamentet vel Susann Strømsvåg som personleg varafor Ingrid Erstad i

estetisk utvalg.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

	

SP27/12-13 Arbeidsprogramforperioden 2012/13
Vedtakssak
Komiteen orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

VEDTAK:Det ble vedtatt å å ne for de innkomne forsla ene.

Åse Nesdal (Radikale studenter) tok sete.

DISSENSFORSLAGfra Mathias Bratz-Queseth:
Erstatt «30 % studiefinansiering» med:
Studiestøtte på 1,5 G
Aldrifør har studentenes kjøpekraft vært dårligere.Stadig økende leiepriser og en
studiestøtte som nærmest har stagnert fører til atytterst få studenter klarer seg uten
deltidsjobb.Slik vi ser det er studier enfulltidsjobb, ogfor å bedre kvaliteten på
utdanningen vil vi sikre studenter muligheten til å studere påfulltid ved åjobbe for at
studiestøtten skal heves til å tilsvare 1,5 av Statens grunnbeløp.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

FORSLAGfra Andreas Høglund:
Erstatt «Nei til skolepenger» med:
Kvalitet på utvekslingsavtaler
Utvekslinger en viktig del av utdannelsenfor defleste studenter. Dette er en stor berikelse
iform av kunnskap og kulturforståelse for studenter og universitetet som helhet. Derfor
ønsker vi ågå gjennom alle avtalene som UiBharfor å kvalitetssikre de vi allerede har og
om nødvendig omgjøre eller si opp dem som ikke er gode nok. Vivil også arbeidefor åfinne
universiteter som kan danne grunnlag for nye utvekslingsavtaler.
VOTERING:Forsla et falt.



FORSLAGfra Kristoffer Hordnes:
Stryk punktet «personlig veiledning» med «30 % studentboligdekning».
VOTERING:Forsla et falt.

Linda Lein forlot møtet. Stian Rismyhr og Eigil Knutsen tok sete.

FORSLAGfra Liberal liste:
Tillegg til punkt under «internasjonalt»:
Prioritere utvekslingsmuligheter for de fakultetene der tilbudet per dags dato ikke er
tilfredsstillende.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

FORSLAGfra Njaal Neckelmann:
Øke SAIH-tierne fra 20 til 30 kr.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

DISSENSFORSLAGfra Anders og Peter:
Fjerne den progresjonsbaserte komponenten av undervisningsfinansieringen, og erstatte
den med en rammebevilgning til universitetet.
VOTERING:Forsla et falt.

FORSLAGfra Heidi Fuglesang:
Stryke master i punkt 7.
VOTERING:Forsla et falt.

FORSLAGfra Kristoffer Hordnes:
Endre punkt 12 til:
At det akademiske året skal ha tilstrekkelig lengde ved alle fag på alle fakulteter.
VOTERING:Forsla et falt.

DISSENSFORSLAGfra Andreas Høglund og Peter Hatlebakk:
Sikre videoovervåking av utsatte punkter ved Nygårdshøyden, underlagt tilfredsstillende
og robuste garantier som trygger personvernet i nabolaget.
VOTERING:Forsla et falt.

FORSLAGfra Atle Baaserud:
Punktet «Sprøyterom i Bergen sentrum» foreslås flyttet fra bolken «Sikkerhet og
næringsmiljø» til bolken «Utredninger».
VOTERING:Forsla et falt.

ENDRINGSFORSLAGfra Kristine Prestby:
Under overskrift «læringsmiljø:
Prioritere tilrettelegging av student lokaler ved fakultetene som ikke allerede har det
(SV, PSYK,MATNAT) i sterkere grad enn det er på nåværende tidspunkt.
VOTERING:Forsla et falt.

FORSLAGfra Anita T. Johansen:
Endre «overfallsvoldtekt» til «alvorlig kriminalitet» under «læringsmiljø».

FORSLAGfra Peter Hatlebakk:
Bytt ut overallsvoldtekt med kriminalitet.

VOTERING: ohansens forsla falt til fordel for Hatlebakks forsla .
VEDTAK:Hatlebakks forsla ble vedtatt.



Studentparlamentet tok pause i 10 minutter,

Mats E. Johansen forlot møtet. Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettiga til
stede.

FORSLAGfra Kristina Vikersund:
Legge til rette for syklende studenter! Trygg sykkelparkering under tak ved universitetet.
Sykkelveier i sentrum.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

FORSLAGfra Kristina Vikersund:
Legge til rette for at studenter kan bruke sykkel, som jo er en veldig miljøvennlig
transportform til Universitetet.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

FORSLAGfra arbeidsutvalget:
Punkt om bustaddekning som ikkje vart vedteke under hovudpunkt, vart vinkludet under
velferd.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

FORSLAGfra arbeidsutvalget:
Punkt om utvekslingsavtalar som ikkje vart vedteke under hovudpunkt vert inkludert
under internasjonalt.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

Det var 20 stemmeberettiga til stede.

FORSLAGfra Bjørn Kristian og Peter:
Stryk punktet «å øke studie støtten til 1,5 G» under Velferd
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

FORSLAGfra Heidi:
Velferd: Stryke punkt 5 (om UiB bygg)
VOTERING:Forsla et falt.

FORSLAGfra Heidi:
Velferd: Stryke punkt 2
VOTERING:Forsla et falt.

FORSLAGfra Sindre Horn:
Under «velferd»: Etter punktet «åfå 50 % studentrabatt på kollektivtransport i
Hordaland», tillegg ny leddsetning: «som bør gjelde uavhengig av studentenes alder.»
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

DISSENSFORSLAGfra Anders Parmann:
«å øke studiestøtten til 1,5 Gog fordele den på de elleve månedene man studerer»,
VOTERING:Forsla et falt.

DISSENSFORSLAGfra Anders Parmann:
«75 % stipendandel»
VOTERING:Forsla et falt.



MINDRETALLSFORSLAGfra Peter Hatlebakk:
lånekassen si renta bør vera politisk styrt, og kundehandsaminga deira må betrast.
VOTERING:Forsla et falt.

MINDRETALLSFORSLAGfra Anders Parmann:
pensjonspoeng for studieprogresjon
VOTERING:Forsla et falt.

ENDRINGSFORSLAGfra Atle Baaserud:
Setningen «arbeide mot usaklig forskjellsbehandling ved ansettelser og opptak til studier»
endres til; «arbeide mot forskjellsbehandling ved ansettelser og opptak til studier».
VOTERING:Forsla et falt.

DISSENSfra Anders Parmann:
«jobbe for jevnere kjønnsbalanse både blant ansatte og studenter»
VOTERING:Forsla et falt.

DISSENSfra Andreas Høglund:
Stryk punktet «at utvikler en målrettet [...I»
VOTERING:Forsla et falt.

MINDRETALLSFORSLAGfra Anders Parmann:
Sette problem med voldtekt i nære relasjoner på dagsorden
VOTERING:Forsla et falt.

DISSENSfra Livar Bergheim et al.:
Stryk punktet «alternativer til dagens finansieringsmodell»
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

MINDRETALLSFORSLAGfra Anders Parmann:
arbeide med å redusere unødvendig pengebruk i Studentparlamentet
VOTERING:Forsla et falt.

FORSLAGfra Bjørn Kristian:
Organisasjon:
Arbeide for en mer bevisst pengebruk i Student parlamentet
VOTERING:Forsla et falt.

FORSLAGfra Anita T. Johansen:
Studentparlamentet lukker møtet for behandling av sak vedrørende SiB Sentrum.
VOTERING:Forsla et falt.

FORSLAG:
Sak om SiB Sentrum fjernes fra eventuelt og behandles i sak 27.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

Sindre Dueland vek sete da han erklærte seg som inhabil i behandling av sak vedrørende
SiB Sentrum.

FORSLAGfra Sindre Dueland:
Ola Magnussen Rydje velges til setteordstyrer i behandling av sak vedrørende SiB Sentrum.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.



FORSLAGfra Anders Parmann:
Prioritereprimertensta til universitetet og difor prioritere lesesalsplassarframfor
treningsstudio. Innkluder læringsmiljø kulepunktet.
VOTERING:Forsla et falt.

Sindre Dueland tok igjen sete som ordstyrer.

FORSLAGfra arbeidsutvalget:
Studentparlamentet vedtar komiteens forslag til arbeidsprogramfor 2012/13 med de

over vedtatte endringer.
Arbeidsutvalget gir fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer.

VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

	

SP 28/12-13 Endring av møtedato for SP 03/12-13
Vedtakssak

Arbeidsutvalget ved Anita T. Johansen orienterte.

FORSLAGfra arbeidsutvalget:
SP 03flyttes til 25. september.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

	

SP30/12-13 Møtekritikk
Diskusjonssak

M tekritikk ble avholdt o diskus'onen ble tatt til orienterin .

Møtet hevet kl. 23.15.



PROTOKOLLfra
Studentparlamentet ved UiBsmøte 03/12-13 den 25. september 2012 kl. 17.00
avholdt i Storelogen på Det akademiske kvarter.

SP31/12-13 Opprop,godkjenning av innkalling og dagsorden. Sakertil
Vedtakssak eventuelt.

Følgende stemmeberettigede var til stede:
Sosialdemokratene: Bjørn K.Danbolt, Stian M.Rismyhr, Christina Nessa, Andreas
Carlbom, Ingrid 0. Moe.
Blå liste: Andreas Høglund, Eivind Storm-Olsen, Heidi Fuglesang.
Liberalliste: Eirik Brautaset, Mathias Bratz-Queseth, Anders Rykke, Tone Bjørndal.
Radikalestudenter: Viktoria A. Dahl, Anders Parmann.
Det humanistiske fakultet:Christoffer Hordnes.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: (ingen.) Livar Bergheim ankom
seinere.
Det medisinsk-odontologiske fakultet: (ingen.)
Det juridiske fakultet: Ronny Blankenberg,
Det psykologiske fakultet:Atle Baaserud.

Studentparlamentet var vedtaksdyktig med 17 stemmeberettigede til stede.

Følgende andre var til stede:
Arbeidsutvalget:Anita T. Johansen, Njaal Neckelmann, Yngve Høiseth, Siri Knapskog.
Universitetsstyret: Magne Seierslund.
Ordstyrer:Sindre Dueland.
Protokollfører:Anders Tangen.

Det var ingen til stede fra kontrollkomiteen. Det var ingen innsigelser til å fortsette
møtet uten kontrollkomite til stede. Jarle Strømsnes ankom seinere.

VEDTAK:M tet ble satt.

VEDTAK:Innkallin en ble odk'ent.

VEDTAK:Da sordenen ble odk'ent.

Ingen eventueltsaker ble oppmeldt.

SP32/12-13 Godkjenningav protokoll SP02/12-13
Vedtakssak

VEDTAK:Protokollen ble odk.ent med mindre endrin er.



SP33/12-13 Orienteringer
Orienteringssak
Arbeidsutvalget ved Anita T. Johansen orienterte.
Arbeidsutvalget ved Njaal Neckelmann orienterte.
Arbeidsutvalget ved Siri Knapskog orienterte.
Arbeidsutvalget ved Yngve Høiseth orienterte.
Universitetsstyret ved Magne Seierslund orienterte.

Det ble åpnet for spørsmål til alle orienteringene.

Kontrollkomiteen ved Jarle Strømsnes ankom.

SP35/12-13 Diskusjon om ny valgordning
Diskusjonssak

Saken ble utsatt til senere i møtet da saksbehandler ikke var til stede.

SP36/12-13 Boliggarantifor internasjonale studenter
Diskusjonssak
Njaal Neckelman orienterte.
Det ble satt av fem minutter til å lese saksframlegget.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

FORSLAGfra Mathias Bratz-Queseth:
Innvilge nestleder i Velferdstinget, Anna Gjertsen, talerett i sakene 36, 37 og 38.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

Diskusjonen ble tatt til orientering.

SP37/12-13 Resolusjon om nedleggelse av treningsstudio til fordel for
Vedtakssak studentarbeidsplasser i Christiesgate
Atle Baaserud orienterte.
Yngve Høiseth orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

Tone Bjørndal forlot møtet. Silje K.Høyland tok sete i hennes sted.
Det var 17 stemmeberettigede til stede.

FORSLAGfra Atle Baaserud:
Resolusjonen vedtas.
VOTERING:Forsla et falt med 11 stemmer mot o 5 stemmer for.

SP38/12-13 Høringssvartil NSOsvelferdspolitiske plattform
Vedtakssak
Anita T. Johansen orienterte.
Yngve Høiseth orienterte om dissenser.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

Livar Bergheim tok sete.



VOTERING:Dissens nr. 1 fra H iseth o Neckelmann falt.
VEDTAK:Dissens nr, 2 fra H iseth o Neckelmann ble vedtatt.
VEDTAK:Dissens nr. 1 fra H iseth ble vedtatt.
VOTERING:Dissens nr. 2 fra H iseth falt.

FORSLAGfra arbeidsutvalget:
Høringssvaret vedtas med de endringer Studentparlamentet går innfor.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

Studentparlamentet tok pause fra kl. 19 til kl. 19.30.
Christoffer Hordnes forlot møtet. Mikkel A. Eriksen tok sete i hans sted.

SP39/12-13 Nedsettelse av komite for alternative måter å integrere
Vedtakssak ex.phil. i bachelorgraden

Heidi Fuglesang orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

FORSLAGfra arbeidsutvalget:
Det velges en komite med overfor nevnte mandat, med de endringer som fremkommer i
møtet.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

FORSLAG:
Listene utpeker én representant hver. Fakultetsrepresentantene utgjør i denne
sammenhengen en liste.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

VEDTAK:Yn ve H iseth ble val t til sekretær.

FORSLAGfra Yngve Høiseth:
Den 2. okt. erfrist for å utpeke representanter.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

FORSLAGfra Yngve Høiseth:
Sak 42 behandles før sak 40.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

SP42/12-13 Suppleringsvalgtil styrer, råd og utvalg
Vedtakssak

Læringsmiljøutvalget
VEDTAK:Anders R kke ble val t til vara.

Likestillingskomiteen
Ingen kandidater.

Den sentrale klagenemd
VEDTAK:Daniel Insteb ble val t til f rste vara for Sindre Dueland.
VEDTAK:Christina Nessa ble val t til andre vara for Sindre Dueland.
VEDTAK:Hanna Maria Sinnes ble val t til f rste vara for Hannah Atic.
VEDTAK:Brita Helleland ble val t til andre vara for Hannah Atic.



Arbeidsmiljøutvalget
Ingen kandidater.

Styret for Universitetsbiblioteket
VEDTAK:Anders R kke ble val t til vara.

Styret for Senter for kvinne- og kjønnsforskning
VEDTAK:Brita Helleland ble val t til vara for Anita T. ohansen.

Det sentrale valgstyret
VEDTAK:Haakon Aafedt ble val t.

Programstyret for lektorutdanning
VEDTAK:Marit T. Reiso ble val t.

Rådet for studenter for funksjonsnedsettelse
Ingen kandidater.

Rådetfor førstesemesterstudier
Ingen kandidater.

Redaksjonsrådet for studieinformasjon
Ingen kandidater.

Innstillingsrådet for studentlegat
Ingen kandidater.

Rådfor samfunnskontakt
Ingen kandidater.

Studentenes valgstyre
VEDTAK:Framsillin s likten ble fraveket.
VEDTAK:Linnea R. ensen ble val t.

Kontrollkomiteen
VEDTAK:Daniel Insteb ble val t.

Møteledelse
Ingen kandidater.

Behandlingsgruppen for frifondsmidler
Ingen kandidater.

Internasjonalkomite
Ingen kandidater.

Opptakskomiteen for praktisk-pedagogisk utdanning
Ingen kandidater.

VEDTAK:Det ble tatt inn å vel e kandidater til Scholars at risk.

Scholarsat Risk
VEDTAK:N'aal Neckelmann ble val t.



	

SP 43/12-13 Fullmakt til AU om supplering av verv
Vedtakssak

Anita T. Johansen orienterte.

FORSLAGfra arbeidsutvalget:
Studentparlamentet gir arbeidsutvalget suppleringsfullmakt for dei verva som det ikkje
vart vald representantar til under møtet.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

	

SP 40/12-13 Høring om NSOs prinsipprogram
Vedtakssak

Yngve Høiseth orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og orienteringer.

FORSLAGfra Livar Bergheim
Stryke linje 20-22.
VOTERING:Forsla et falt.

FORSLAGfra arbeidsutvalget:
Vedtas med de endringer Studentparlamentet går innfor.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

	

SP 41/12-13 Oppnevnelse av PR-komite
Vedtakssak

Bjørn Danbolt orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og orienteringer.

FORSLAGfra Siri Knapskog:
(etter «det er ønskelig at det er en (1) representant frå hver liste..) +"og/minst en (1)
representant fra fakutetsstyrerepresentantene."
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

FORSLAGfra arbeidsutvalget:
Det velges en komite med det mandat som blir vedtatt i møtet.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

FORSLAG:
Komiteen velges nå.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

Tone Bjørndal og Bjørn K.Danbolt stilte som kandidater.

VEDTAK:Fremstillin s likten avvikes.

VEDTAK:Tone B rndal o B rn K.Danbolt ble val t.



SP44/12-13 Ettergodkjenningav høringssvar til Utdanningi Bergen
Vedtakssak

Anita T. Johansen orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og orienteringer.

FORSLAGfra arbeidsutvalget:
Høringssvaret ettergodkjennes.
VEDTAK:Forsla et ble vedtatt.

	

SP35/12-13 Diskusjon om ny valgordning
Diskusjonssak

Bjørn-Anders Hind orienterte.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og orienteringer.

Diskusjonen ble tatt til orientering.

	

SP45/12-13 Eventuelt
Ingen saker.

	

SP46/12-13 Møtekritikk

Møtekritikk ble avholdt.

Møtet hevet.


