PROTOKOLL fra
Studentparlamentet ved UiBs møte 05/15-16
den 25. januar2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget
SP 64/15-16
Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.
Vedtakssak
Følgende stemmeberettigede var til stede ved møtestart:
Blå liste (BL): Marius Olaussen
Grønn Liste (GL): Svein-Martin Stenseth, Camila Cimadamore-Werthein, Johannes Sand Bolstad,
Eline Arestatter Haakestad
Liberal liste (LL):
Det eneste Reelle Alternativ (DERA): Petter Handegard, Vebjørn Andreas Arff Forthun
Sosialdemokratisk liste (Sos.dem): Eivind Valestrand, Eivind Brandt, Vilde Havrevold, Arne Bendik
Rekve, Marius Prytz, Erle Lind Sundfjord
Venstrealliansen (VA): Julianne Borgen, Audun Syltevik
Det humanistiske fakultet (HF): Vegard Asbjørnsen
Det juridiske fakultet (JF): Carl Henrik Andersson
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MNF): Linn Merethe Brekke Olsen
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF): Anna Ovedie Ellevset
Det psykologiske fakultet (PF): Helene Kaland (fra kl. 17:20)
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVF): Sofie Otnes Brattebø
Følgende andre var til stede:
Arbeidsutvalget: Johanne Vaagland, Tord Lauvland Bjørnevik, Jin Sigve Mæland, Ingrid Fjellberg (syk)
Universitetsstyret: Magnus Brekke Nygaard, Thea Grastveit (frem til 18:30)
Kontrollkomiteen: Monica Beeder, Linnea Reitan Jensen
Ordstyrer: Sindre Dueland
Protokollfører: Hege Andersen
FORSLAG til vedtak:
1.1. Studentparlamentet gjennomfører opprop.
UTFALL 1.1: SP var vedtaksdyktig med 20 stemmeberettigede representanter til stede.
Fra 17.20: 21 stemmeberettigede
1.2. Studentparlamentet godkjenner innkalling og dagsorden.
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas
UTFALL: Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent

SP 65/15-16
Godkjenning av protokoll fra SP 04/15-16
Vedtakssak
FORSLAG til vedtak:
Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 04/15-16 med eventuelle endringer som
fremkommer i møtet.
Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas
UTFALL: Enstemmig vedtatt med følgende bemerkning:

Ina Marie Christiansen var til stede som vara for Eline Aaresdatter Haakestad på SP04.

SP 66/15-16
Orienteringer
Orienteringssak
Arbeidsutvalget orienterte. Johanne orienterte på vegne av Ingrid som er syk: Frist for å levere liste
er 8. februar. Neste sak SP67/15-16 utgår, men Ingrid vil sende ut skiftelig informasjon til
listelederne i løpet av morgendagen.
Ordstyrer påpekte at endringer til dagsorden må meldes før godkjenning.
Universitetsstyret orienterte.
Andre styrer, råd og utvalg
Marius Olaussen orienterte fra Styringsgruppa for evalueringsprosjekt for Universitetsbiblioteket.
Det er satt ned et utvalg som skal finne ut hvordan biblioteket skal være i fremtiden. Utvalget
kommer til å henvende seg mot studenter etterhvert for å få innspill. Fint om listene forbereder seg
på at dette vil komme.
Det ble åpnet for spørsmål etter hver orientering.

SP 67/15-16
Orientering om årets valg
Sak utgår grunnet sykdom.
Helene Kaland ankom møtet. 21 stemmeberettigede representanter til stede. SP var vedtaksdyktig.
SP 68/15-16
Diskusjon om regler for informasjonsspredning, standsaktiviteter og profilering på UiB
Saksbehandler Tord Lauvland Bjørnevik.
Tord innledet på bakgrunn av utsendt sakspapir. Det er ønskelig med en debatt rundt følgende tema
knyttet til informasjonsspredning, standsaktivitet og promotering på UiBs arealer: «private aktører»,
«politisk aktivitet» og «Studentorganisasjoner». I tillegg er det ønskelig å se på om det er naturlig
med egne retningslinjer for den delen av studentsenteret som disponeres av SiB. Innspillinen vil bli
tatt med videre i dialog med Eiendomsavdelingen mtp revidering av gjeldende retningslinjer.
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.
FORSLAG fra salen: Avholde prøvevotering.
Utfall: Forslaget falt.

SP 69/15-16
Endring av vedtekter, SP-UiBs statutter § 6 og § 7
Saksbehandler Johanne Vaagland.

Johanne innledet på bakgrunn av utsendt sakspapir. I tillegg til endringene foreslått i det utsendte
sakspapiret foreslår Arbeidsutvalget å innføre en endring i protokollen som innebærer at det skriftlig
kommer frem hvilke lister som stemmer hva i de ulike sakene etter forespørsel fra representanter i
parlamentet. I denne sammenhengen vil fakultetsrepresentantene samlet bli sett på som en liste.
Det ble åpnet for spørsmål og debatt over innføring av endring av protokollføring: diskusjon osv.
Forslagene krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.
FORSLAG fra Cimadamore-Werthein:
Ønsker både stemmenr (navn) og listetilhørighet til alle ved votering.
UTFALL: 10 for, 11 mot. Forslaget falt
FORSLAG fra Bolstad:
Fak.rep.ene blir protokollført hver for seg.
UTFALL: Enstemmig vedtatt.
FORSLAG fra AU:
Innføre protokollføring av votering.
UTFALL: Forslaget ble vedtatt
Stemmegivning: 20 stemmer for og en avholdende (GL)
FORSLAG fra AU:
Studentparlamentet vedtar de foreslåtte endringene i § 7 i statuttene.
UTFALL: Forslaget ble vedtatt
Stemmegivning: 20 stemmer for og en avholdende (GL)
FORSLAG fr AU:
Studentparlamentet vedtar å endre rekkefølge på § 6 og § 7 i statuttene.
UTFALL: Forslaget ble vedtatt
Stemmegivning: 20 stemmer for og en avholdende (GL)

SP 70/15-16
Høringssvar: Prinsipprogram for Norsk studentorganisasjon
Saksbehandler Jin Sigve Mæland
Jin innledet på bakgrunn av utsendt sakspapir.
Det ble åpnet for spørsmål og debatt.
Det ble etterlyst linjenummer i høringssvaret. Org.kons skal huske på dette til senere.
ENDRINGSFORSLAG fremmet av Mæland, 3. setning:
Stryke: (...) det vurderes en innføring (...)
Legge til: (...) det er innført (...)
UTFALL: Vedtatt
Stemmegivning: 20 stemmer for og en avholdende (BL)

TILLEGSFORSLAG fra Valestrand:
Legge til på side 4, øverst: Styrket statlig finansiering av studentens helsetilbud.
UTFALL: Enstemmig vedtatt
TILLEGSFORSLAG fra Havrevold:
Til strukturen, nytt kulepunkt: Innføre kulepunkt slik at det blir tydeligere, mer spissformulerte
prinsipper.
UTFALL: Enstemmig vedtatt
TILLEGSFORSLAG fra Bolstad:
Nytt avsnitt under Akademia og samfunnets utfordringer:
Avsnittet om «Utformingen av høyere utdanning» mener SP-UiB er veldig dårlig formulert og burde
tas vekk.
UTFALL: Vedtatt
Stemmegivning: 19 stemmer for og to avholdende (SV og MNF)
TILLEGSFORSLAG fremmet av Syltevik:
Til punkt 2:Videre vil SP-UiB be prinsipprogramkomiteen vurdere bruken av begrepet «nytte». SP-UiB
synes det er heldig at begrepet har mindre plass i utkastet enn i gjeldende prinsipprogram for NSO,
men ønsker at begrepet, om det skal brukes, defineres klarere.
UTFALL: Vedtatt
Stemmegivning: 18 stemmer for og tre avholdende (DERA*2, PF)

TILLEGSFORSLAG fremmet av Syltevik:
Til punkt 2:Programutkastet synes å mangle et, eller flere, klare prinsipp som kan styre lesningen av
programmet. «Kunnskapssamfunnet» virker å være tiltenkt denne rollen. SP-UiB oppfatter at
begrepet er for vagt til å fungere i denne rollen for dette programmet.
UTFALL: Vedtatt
Stemmegivning: 16 stemmer for fem avholdende (GL*2 HF, PF, MNF)
Votering over å heve strek.
UTFALL: Vedtatt
Votering over å gjenåpne diskusjonen.
UTFALL: Vedtatt
TILLEGSFORSLAG fra Cimadamore-Werthein:
We are happy that climate change was mentioned, but we would also like to include the importance
of the university`s and the students role in sustainability.
UTFALL: Falt
Stemmegivning: 8 stemmer for (Sos.dem, GL*4, VA*2, PF) 9 stemmer mot (Sos.dem*5, BL, MOF, HF,
JF) 4 avholdende stemmer (SVF, DERA*2, MNF)
Votering over helheten:
Enstemmig vedtatt

SP 71/15-16
Resolusjon: Styrket pedagogisk kompetanse hos undervisere
Saksbehandler: Eivind Valestrand
Valestrand innledet på bakgrunn av utsendt sakspapir. Arbeidsutvalget fikk gjøre rede for sin
innstilling.
Det ble åpnet for spørsmål og debatt.
FORSLAG til vedtak:
Studentparlamentet vedtar resolusjonen: Styrket pedagogisk kompetanse hos undervisere.
UTFALL: Vedtatt
Stemmegivning: 20 stemmer for og en avholdende (BL)
SP 72/15-16
Eventuelt
Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak
Ingen saker til eventuelt.

SP 73/15-16
Møtekritikk
Diskusjonssak
Møtekritikk ble gjennomført.
Møtet hevet kl. 19:00

