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1) Godkjenning av innkalling 

Innkallingen er, jamfør vedtektene § 4.2.1, godkjent dersom den er kunngjort minimum en uke før 

møtet. Vedtaket oppfyller krav i § 4.2.1, tredje punkt.  

Vedtaksforslag:  

Innkallingen godkjennes 

HSUs innstilling: 

Vedtas 

Resultat: 

Vedtatt enstemmig. 

 

2) Møtet er satt 

Møtet blir satt og godkjent som vedtaksdyktig jamfør vedtektene § 4.2.2 dersom det er 25 eller flere 

studenter med betalt semesteravgift og stemmerett ved Det humanistiske fakultet til stede. Det må 

medbringes studentkort og oblat.  

Allmøtet må godkjenne seg som valgforsamling jamfør UHL § 4.1 (3)  

Vedtaksforslag:  

Allmøtet blir satt og godkjenner seg selv som valgforsamling. 

HSUs innstilling: 

Vedtas 

Resultat: 

Vedtatt enstemmig. 

 

3) Valg av møteleder, referent, tellekorps og 

protokollunderskrivere 

Jamfør vedtektene § 4.2.3 skal ordinært allmøte velge møteleder (1), referent (1), tellekorps (3) og 

protokollunderskriver (3). 

Valg skal gjennomføres jamfør § 5.1 

Innstilling: 

HSU innstiller på følgende personer: 

- Møteleder (1): Ole Samdal  
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- Referent (1): Ingrid Tjikkom 

- Tellekorps (3): Mikael Christensen, Victoria Betis og Vetle Vedal. 

- Protokollunderskrivere (3): Sandra Minde, Léa Fabri og Petter Steensnæs Morland 

Resultat: 

Vedtatt enstemmig. 

 

4) Godkjenning av dagsorden 

Jamfør § 4.2.3 punkt tre skal ordinært allmøte godkjenne dagsorden. Dagsorden setter agendaen for 

møtet. Saker som ikke står på dagsordenen kan tas opp under eventuelt, men må meldes nå. Det kan 

ikke fattes vedtak i eventueltsaker.  

Vedtaksforslag: 

Allmøte godkjenner dagsorden. 

HSUs innstilling: 

Vedtas 

Resultat: 

Vedtatt enstemmig. 

 

5) Orientering om underutvalgenes virksomhet og 

økonomi 

Det blir holdt en muntlig orientering om alle de faste underutvalgenes virke. Det blir åpnet for 

spørsmål etter hver orientering.  

Orienteringer 

Fadderstyret: Det har vært mye usikkerhet med fadderuken, en har nå 140 påmeldte faddere som er 

rekord. Det planlegges for at fadderuken skal gjøres fysisk, men i mindre grupper. 

HAU: Avholdt flere arrangementer i begynnelsen av semesteret, en arbeidslisvdag for institutt for 

fremmedspråk og en for andre. De var veldig fornøyd med oppmøte og opplegget. Har ikke hatt noen 

aktivitet siden campus ble stengt. 

HF-Revyen: startet semesteret med rekrutteringkveld, fikk 5 nye medlemmer. Dessverre har øvinger 

blitt stoppet grunnet situasjonen med Korona. 

Ad fontes: ordinær drift fram til mars, gikk med noe underskudd i fjor, men økonomien gikk bedre i 

år. Som en konsekvens har de kuttet ca. 30 000kr fra budsjett. Byttet hovedleverandør fra Hansa til 
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Lervig, byttet lagerrom. Snakker med fakultetet om å ha Ad fontes åpent over sommeren. Ser positivt 

ut for åpning etter sommeren, men mye avhenger av hvor mange man får rekruttert da. 

Studentutvalget: Høstsemesteret var mye mer aktivt enn vårsemesteret. Vi manglet tilgang til mange 

av de tjenestene vi skulle hatt, så det har vært mye av fokuset på høstsemesteret. Etter Korona har 

det stått litt stille blan oss. Har hatt noen møter med fakultetet og sett på mulige forslag til endringer 

i vedtektene. 

Det har også vært noen problemer knyttet til økonomi, spesielt føring og innsending av regnskap. 

Dette er noe som vi skal jobbe videre med over sommeren. 

Budsjetter for alle underutvalg i HSU er blitt lastet opp på forhånd. Ingen spørsmål til budsjettene. 

Vedtaksforslag: 

Allmøtet tar underutvalgenes orienteringer til orientering.  

Resultat: 

Allmøtet tar orienteringene fra underutvalgene til orientering. 

 

6) Valg 

Valg skal gjennomføres i tråd med vedtektene. Kandidater som ønsker å stille til valg nominerer seg 

selv og får mulighet til å gi en kort presentasjon av hvorfor de er skikket for vervet. Etter at alle 

kandidatene har presentert seg er det åpent for spørsmål fra allmøtet.  

Før de forskjellige valgene er det mulig å stille spørsmål om vervene.  

 

6.1) Valg av leder av Humanistisk studentutvalg (HSU) 
Det skal velges leder av HSU, leder for HSU har det fulle ansvaret for den årlige driften av 

studentutvalget, personen burde være strukturert og ha god kontroll på tall.  

Vegard Andre Holand Løknes stiller til valg 

Vegard Andre Holand Løknes valgt med akklamasjon.  

 

6.2) Valg av nestleder av Humanistisk studentutvalg (HSU) 
Det skal velges nestleder for HSU. 
Aleksander Bergli stiller til valg. 

Aleksander Bergli valgt med akklamasjon. 
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6.3) Valg av styreleder av Ad fontes 
Det skal velges en styreleder av Ad fontes.  

Kimberly Linn Peck Nyborg stiller til valg. 

Kimberly Linn Peck Nyborg valgt med akklamasjon. 

 

6.4) Valg av daglig leder av Ad fontes 
Det skal velges en daglig leder av Ad fontes. 

Trine Dyngeland Klyve stiller til valg. 

Trine Dyngeland Klyve valgt med akklamasjon. 

 

6.5) Valg av leder av HF-Revyen 
Det skal velges en leder av HF-Revyen. 

Louise Dahl Alnes Hestholm stiller til valg. 

Louise Dahl Alnes Hestholm valgt med akklamasjon. 

 

6.6) Valg av representant til studentparlamentet 
Det skal velges en fakultetsrepresentant til studentparlamentet.  

Sigbjørn Torpe stiller, Jeron Joseph fremmer Sodaba Rasooli som kandidat, Vegard stiler og Eirik 

Fevang stiller til valg. 

Sodaba Rasooli og Vegard Andre Holand Løknes går videre til runde to. 

 Sodaba Rasooli vinner valget. 

 

6.7) Valg av representanter til fakultetsstyret 
Det skal velges tre representanter til fakultetsstyret. 

Anders Ivesdal, Vegard Løknes, Jeron Joseph, Eirik Fevang, Léa Fabri og Sigbjørn Løland Torpe stiller 

til valg. 

Léa Fabri, Anders Ivesdal og Sigbjørn Løland Torpe vinner valget. 
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7) Endring av vedtekter 

Punkt 7 fjernet fra dagsorden. Vedtatt under punkt 4 om gjodkjenning av dagsorden. 

 

8) Eventuelt 

Ingen eventueltsaker ble tatt opp under punkt om godkjenning av dagsorden. 

 

9) Avslutning 

Vi kan dessverre ikke ta med pizza til alle dere, men håper dere har en god sommer! 
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Signaturer fra protokollunderskrivere og leder og nestleder i HSU. 

 

 

 

 

Sandra Minde 

 

 

 

Léa Fabri 

 

 

 

Petter Steensnæs Morland 

 

 

 

Ingrid Sofie Tjikkom, leder HSU 

 

 

 

Ole Samdal, Nestleder HSU 


