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Allmøte i Medisinsk Studentutvalg (MEDSU) 

05.03.2019 

Stort Auditorium – Sentralblokken 

 

Alle studenter ved fakutletet som har betalt semesteravgift inneværende semester har 

stemmerett i allmøtet. 

REFERAT 

Sak Å1/19      Godkjenning av innkalling og saksliste.  

Vedtakssak  

Godkjent uten anmerkning.  

 

Sak Å2/19      Konstituering  

Vedtakssak  

34 oppmøte med stemmerett. 

Miriam og Elise er forhåndsmeldt til tellekorps. Selene Buskland er 

forhåndsmeldt til protokollfører. Kandidatene velges ved akklammasjon.  

 

Sak Å3/19      Orienteringer om året som er gått  

Orienteringssak  

Leder av MEDSU informerer om sakene som er jobbet med dette året. Sak 

1:endret orning for hvordan vi mottar midler fra fakutletet. Dette er gjort for å 

gjøre det enklere å søke om midler for enkeltsaker. Sak 2: Det bygges nytt 

kontor for MEDSU ved AHH . Sak 3: endret valgordning, derav sak Å4 og Å5 

hvor det skal velges representanter til fakultetsstyret. Sak 4: Det jobbes også 

med å opprette en tannpleieforening. 
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Sak Å4/19      Valg av representanter i gruppe D til fakultetsstyret  

Vedtakssak  

Fakultetsstyret er det øverste organet som fatter alle avgjørelser på medisinsk 

fakultet. Det anbefales å stille for å være med å styre hvordan ting gjøres på 

fakultetet. Det er ingen forhåndsmeldte kandidater. Det skal helst være 2 

representanter og 2 vara. Det er ønskelig at begge kjønn er representert.  

Gard Aasmund Skulstad Johanson og Eirill Sæbø stiller til fakultetsstyret. 

Martin Andreas Hovde Hansen og Miriam Whittall Norborg stiller til 1. vara 

til fakultetsstyret. Karl Andreas Dahle stiller til 2. vara til fakultetsstyret. 

Kandidatene blir valgt ved akklamasjon. Det er ingen kvinnelig kandidat som 

stiller som 2. vara til fakultetsstyret. MEDSU gis supleringsfullmakt til å finne 

en kvinnelig 2. vara. 

 

Sak Å5/19      Valg av fakultetsrepresentant i studentparlamentet 19/20  

Vedtakssak 

Gard Aasmund Skulstad Johanson informerer om vervet. Det er ingen 

forhåndsinnmeldte kandidater. Eirill Sæbø stiller til fakultetsrepresentant i 

studentparlamentet. Kandidaten velges med akklamasjon. Ingen stiller til vara. 

MEDSU gis supleringsfullmakt til å finne en vara. 

 

 

Sak Å6/19      Eventuelt  

Det meldes ingen saker til eventuelt.  

 
Møtet heves kl 16.51  
 
  
 
 
 
 
Sekretær, Selene Buskland  
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