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TIL: 
Velferdstingets arbeidsutvalg 
Alle valgte representanter i Velferdstinget  
Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget 
 
Studentdemokratiene ved:   
Universitetet i Oslo 
OsloMet – storbyuniversitetet 
Handelshøyskolen BI 
Høyskolen Kristiania 
Politihøgskolen 
MF vitenskapelig høyskole  
   for teologi, religion og samfunn 
Norges Idrettshøyskole 
Norges musikkhøgskole 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
Kunsthøgskolen i Oslo 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,  
   Campus Adamstuen 

Bjørknes Høyskole 
NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 
Steinerhøyskolen 
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 
Høgskolen for Ledelse og teologi 
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 
Atlantis Medisinske høgskole 
Musikkteaterhøyskolen 
Barratt Due musikkinstitutt 
Norges Dansehøyskole 
NSKI Høyskole 
Høyskolen for Dansekunst 
Einar Granum kunstfagskole 

 
 
KOPI: 
Hovedstyrets studentmedlemmer, Velferdstingets kontrollkomité, Velferdstingets valgkomité, Velferdstingets representanter i 
SiOs delstyrer, studentmediene, Kulturstyret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Norsk Studentorganisasjon 
v/velferdsansvarlig, ISU v/UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund v/Hovedstyret, Oslostudentenes Idrettsklubb v/ 
Hovedstyret, Jussbuss v/daglig leder, JURK v/daglig leder, Ordstyrer 
 
 
 
 
INNKALLING TIL VELFERDSTINGETS MØTE 27. MAI 2020 
 
Dette er innkalling til Velferdstingets møte onsdag 27. mai klokken 16:30.  
Seminaret finner sted på Zoom digitalt (link sendes ut på epost med endelig innkalling). 
 
Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærerstedene.  
 
Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din 
lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du 
ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. 
 
Representanter valgt via valgforsamlingen må ved forfall ta kontakt med Velferdstingets administrasjon, for å finne 
vara.  

mailto:adm@studentvelferd.no
mailto:adm@studentvelferd.no
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FORKORTELSER 
 
 
AU, VTAU: Arbeidsutvalget 
AL: Arbeiderbevegelsens studentliste 
BDM: Barrat Due musikkinstitutt 
BH: Bjørknes høyskole 
BI: Handelshøyskolen BI 
BISO Oslo: BI studentorganisasjon Oslo 
DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene 
DNS: Det Norske Studentsamfund 
GjL: Gjestelista 
GL: Grønn liste 
HK: Høyskolen Kristiania 
HS: Hovedstyret 
KK: Velferdstingets kontrollkomité 
KS: Velferdstingets Kulturstyre 
LL: Liberal liste 
MD: SiO Mat & Drikke 
MF: MF vitenskapelige høyskole 
ML: Moderat liste 
 

 
 
NIH: Norges idrettshøgskole 
NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate 
NMH: Norges musikkhøyskole 
NSO: Norsk studentorganisasjon  
ONF: Organisasjonen for norske fagskoler 
OSI: Oslostudentenes idrettsklubb 
OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet 
PBE: Plan- og bygningsetaten 
PHS: Politihøgskolen 
RL: Realistlista 
SH: Studenthovedstaden 
SiO: Studentsamskipnaden SiO 
SIR: Velferdstingets studentidrettsråd 
SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet 
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 
VA: Venstrealliansen 
VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO 
VK: Velferdstingets valgkomité  
VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Akershus)
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 1 

DAGSORDEN OG KJØREPLAN 2 
 3 

16:15–16.30  Innlogging 4 
16.30  Møtestart med opprop 5 
 6 

Tid: Saks nr.: Saker: Type sak: Kategori: Side: 
16:30 013/20-05 Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak Møtekonstituering 5 
 014/20-05 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Møtekonstituering 5 
 015/20-05 Godkjenning av dagsorden og 

kjøreplan 
Vedtakssak Møtekonstituering 5 

 016/20-05 Godkjenning av referat Vedtakssak Møtekonstituering 6 
 017/20-05 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak Møtekonstituering 6 
16:40 018/20-05 Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak Orienteringer 7 
 019/20-05 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 13 
 020/20-05 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 14 
17:00 021/20-05 Halvårsrapport Orienteringssak Orienteringer 15 
17:20 022/20-05 Godkjenning av regnskap Vedtakssak Økonomi 16 
17:30 023/20-05 Vedtak om drift og driftsform 

studenthus 
Vedtakssak Politikk 17 

18:15 Pause 10 min      

18:25 024/20-05 Ettergodkjenning av høringssvar  Vedtakssak Høringer og 
Resolusjoner 

21 

 Valg info Innledning valg   22 
18:40 025/20-05 Valg av arbeidsutvalg (AU) Valgsak Valg 25 
 026/20-05 Valg av kontrollkomiteen (KK) Valgsak Valg 27 
19:40 Pause 10 min      
 027/20-05 Valg til Kulturstyret (KS) Valgsak Valg 28 
 028/20-05 Valg av valgkomiteen (VK) Valgsak Valg 29 
 029/20-05 Nominasjon til styret i Universitas Valgsak Valg 30 
 030/20-05 Nominasjon til styret i Radio Nova Valgsak Valg 31 
 031/20-05 Nominasjon til styret i Argument Valgsak Valg 32 
20:55 032/20-05 Eventuelt    

 7 
21:00 Møteslutt 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 

 24 
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VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT 25 
 26 
Saksnummer: 013-20/05 27 
Type sak: Vedtakssak 28 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 29 
 30 
Arbeidsutvalgets innstilling: 31 
Forslag til ordstyrer og referent vedtas. 32 
 33 
Forslag til vedtak: 34 
Ordstyrer: Jens Solbakken og Benjamin Skiaker Myrstad  35 
Referent: Silje Hals og Sarah Hvesser 36 
 37 
 38 
 39 
GODKJENNING AV INNKALLING 40 
 41 
Saksnummer: 014/20-05 42 
Type sak: Vedtakssak 43 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 44 
 45 
Forslag til vedtak: 46 
Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 47 
 48 
 49 
 50 
GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN 51 
 52 
Saksnummer: 015/20-05 53 
Type sak: Vedtakssak 54 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 55 
 56 
Arbeidsutvalgets innstilling: 57 
Dagsorden og kjøreplan godkjennes. 58 
 59 
Forslag til vedtak: 60 
Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 
 73 
 74 
 75 
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GODKJENNING AV REFERAT 76 
 77 
Saksnummer: 016/20-05 78 
Type sak: Vedtakssak 79 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 80 
 81 
Forslag til vedtak: 82 
Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 83 
 84 
Referatet finner dere på www.studentvelferd.no 85 
 86 
 87 
 88 
 89 
GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 90 
 91 
Saksnummer: 017/20-05 92 
Type sak: Vedtakssak 93 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 94 
 95 
Forslag til vedtak: 96 
Valgprotokoller godkjennes. 97 
  98 

http://www.studentvelferd.no/
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 99 
ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERINGER 100 
 101 
Saksnummer: 018/20-05 102 
Type sak: Orienteringssak 103 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 104 
 105 
Forslag til vedtak: 106 
Saken tas til orientering. 107 
 108 
ARBEIDSUTVALGET: GENERELL ORIENTERING 109 
 110 
Denne orienteringen gjelder for perioden 4. mai - 20. mai 111 
 112 
Dette er orientering fra arbeidsutvalget i fellesskap. For mer spesifikk informasjon henviser vi til de individuelle 113 
orienteringene.  114 
 115 
Studentsamskipnaden SiO 116 
Hovedstyret i SiO var satt opp til å ha et møte 6. mai. Av den grunn kalte arbeidsutvalget inn 117 
studentrepresentantene til et formøte for å fremme Velferdstingets politikk på de sakene som skulle diskuteres. 118 
Møtet foregikk over Zoom.  119 
 120 
I tillegg til dette har de vedtakene som ble gjort om SiO på Velferdstingets møte 4.mai blitt sendt til administrerende 121 
direktør. Hovedstyrets budsjettmøte er i juni, så vi anser derfor at vi har vært ute i god tid.  122 
 123 
Krisepakke til studentfrivilligheten 124 
SiO satte av flere millioner til en egen tiltakspakke for studenter og korona. Blant tiltakene de bestemte seg for var 125 
tre millioner som skulle fordeles til studentfrivilligheten. Dette var ment å bli fordelt av Velferdstinget. 126 
Arbeidsutvalget satte ned tildelingskriterier og en komité som skulle fordele midlene. Komiteen besto av nestleder, 127 
Idun, som ledet komiteen, leder, Gard, Kulturstyreleder, Henrik, og kulturstyrets nestleder, Didrik. Frist for å sende 128 
inn søknader var 6. mai og det kom inn 18 søknader.  129 
 130 
Tildelingsmøtet var 13. mai og det ble fordelt i underkant av 1,2 millioner kr. Det jobbes nå med å finne en løsning 131 
for de resterende 1,8 millionene.  132 
 133 
GründerHUB 134 
Arbeidsutvalget har sett på nye løsninger for å hjelpe studenter som er permittert eller har mistet jobben, med å 135 
realisere prosjektideer og med å sette opp et enkeltforetak. Derfor jobber vi nå med å sette opp et seminar som 136 
skal bistå studenter i starten av juni. Leder og samarbeidsansvarlig er i løpende kontakt med SiO Foreninger for å 137 
finne en god løsning. Arrangementet ser for øyeblikket ut til å bli digitalt 10. juni.  138 
 139 
Det jobbes nå med å finne samarbeidspartnere, blant studentforeningene og andre aktører, som allerede arbeider 140 
med dette.  141 
 142 
Faddervaktordningen  143 
Det har vært mye usikkerhet rundt dette prosjektet som følge av koronakrisen. Prosjektet har ikke hatt en fremgang 144 
siden februar, men 14. mai hadde vi et nytt møte. Her ble vi enige om å fortsette forberedelsene frem mot 145 
semesterstartshelgen. Mer detaljer kommer når vi vet litt mer.  146 
 147 
Planlegge overlapp 148 
Vi nærmer oss slutten av vår periode og av den grunn har vi begynt å planlegge overlappen for påtroppende 149 
arbeidsutvalg. Dette medfører at vi har jobbet med både det generelle og de verv-spesifikke overlappsnotatene.  150 
 151 
Tusen takk for at vi har fått jobbe for dere i året som har gått! Lykke til videre! 152 
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 153 
ARBEIDSUTVALGET: GARD LØKEN FRØVOLL (LEDER)   154 
 155 
Denne orienteringen gjelder perioden etter forrige møte, 4. mai, frem til fredag 15. mai. 156 
 157 
Dagen etter forrige møte hadde vi formøte med studentene i SiOs hovedstyre. Disse møtene krever at vi setter 158 
oss godt inn i sakene, og mye av tiden gikk derfor med til å lese sakspapirene og diskutere med arbeidsutvalget i 159 
forkant av møtet med HS. 160 
 161 
Jeg har arbeidet med overlappsnotatet til neste leder, og bidratt til det felles overlappsnotatet til det påtroppende 162 
arbeidsutvalget.  163 
 164 
Siden jeg ikke hadde hørt noe fra Astrup og kommunaldepartementet vedrørende kjøpet av SO32, sendte jeg en 165 
purremail. Det kom frem at departementet fortsatt ser på saken, og ingen avgjørelse er tatt. Da trommet vi 166 
sammen et møte med stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde, som også leder Oslo Høyre. Håpet er at hun 167 
kan snakke med Astrup. Hun var enig med oss at saken vår er veldig god, og skulle snakke med statsråden. I 168 
skrivende stund har jeg ikke hørt mer fra henne. 169 
 170 
Jeg utarbeidet også et måldokument for det gjenværende av perioden. Der definerte jeg de pågående 171 
prosessene det er spesielt viktig at vi lander før perioden er omme, eller alternativt gir en veldig god overlapp på, 172 
slik at arbeidet videreføres i neste AU. De prioriterte områdene er å lage en god overlapp, vedta drift- og 173 
driftsform i Velferdstinget, kjøpe SO32, konkretisere Strategisk samarbeidsforum, fordele de ekstraordinære 174 
tildelingsmidlene på en god måte og få gjennomslag for SALUTT-kravet. Noen av disse prosessene ligger ikke 175 
bare i våre hender, men er gjenstand for politisk beslutning enten i byrådsavdelingen for næring og eierskap, 176 
Bystyret eller i Regjeringen. Drift- og driftsform skal etter planen vedtas på møtet denne orienteringen gjelder, 177 
altså 27. mai. En god overlapp til neste arbeidsutvalg er alltid veldig viktig, så her skal vi legge inn en innsats for 178 
at neste arbeidsutvalg er best mulig forberedt når de tropper på. 179 
 180 
Jeg har sittet i den ekstraordinære tildelingskomiteen, sammen med nestleder i VT, leder i KS og nestleder i KS. 181 
Det har gått en del tid til å lese søknadene om midler, med påfølgende tildelingsmøte i komiteen. Jeg håper 182 
pengene kommer godt til nytte hos foreningene. 183 
 184 
Vedtaket om tildelingsramme og VTs budsjettprioriteringer for SiO 2021 er innsendt til konsernledelsen og 185 
styreleder. Dette i god tid før fristen, som er 1. juni. Jeg håper rammesøknaden blir innvilget, og at SiOs 186 
prioriteringer for øvrig semesteravgift er i tråd med Velferdstingets ønsker.  187 
 188 
I tillegg vil jeg nevne den ikke like interessante delen av jobben som leder av VT: signering av bilag. Vanligvis får 189 
jeg en bunke utskrevne bilag på pulten min, som jeg kan signere for hånd fortløpende. De siste månedene har 190 
jeg ikke kunnet signere for hånd, ettersom jeg har hatt hjemmekontor og ikke eier printer. Bunkene har derfor 191 
kommet digitalt, med påfølgende kopiering av signatur inn i PDFen. Dette tok også noe tid, men det er unnagjort 192 
for denne gang. 193 
 194 
Avslutningsvis vil jeg takke for to flotte år i arbeidsutvalget. Å engasjere meg og jobbe i Velferdstinget er det aller 195 
lureste jeg har gjort siden… siden… vel, kanskje noen gang. Det har vært så fint å dra på jobb hver dag for å 196 
jobbe for studentenes beste, i samarbeid med dyktige kolleger i arbeidsutvalget og administrasjonen. 197 
Høydepunktene har likevel vært VT-møtene, hvor jeg har fått møte alle sammen og sett debatten utspille seg. 198 
Jeg skal heller ikke legge skjul på at jeg har satt veldig stor pris på de sosiale tingene vi har gjort sammen, som 199 
møtepils, julebord og sommerfest. Minnene fra gode samtaler er mange. 200 
 201 
Tusen takk for tilliten dere har vist meg gjennom to år. Jeg har forvaltet den så godt jeg kan. Det har vært en ære 202 
å bli kjent med dere. Jeg ønsker dere alle et godt møte, lykke til på eksamen, og god sommer! 203 
 204 
 205 
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ARBEIDSUTVALGET: IDUN KLØVSTAD (NESTLEDER) 206 
 207 
Tiden fra forrige møte til nå har i stor grad gått til arbeid med søknader til tiltakspakken fra SiO til 208 
studentfrivilligheten, arbeid med studenthuskomiteen for å ferdigstille et endelig forslag til drift og intern 209 
organisering i et potensielt nytt studenthus og forberedelse til overlapp.  210 
 211 
I tillegg brukte jeg i likhet med resten av arbeidsutvalget en del tid på å lese papirer til formøte med SiOs 212 
hovedstyre i dagene rundt forrige VT-møte.  213 
 214 
Tiltakspakken 215 
Komiteen satt ned for å behandle søknader levert til tiltakspakken i et møte som ble avholdt onsdag 13. mai, og 216 
fristen for å søke var 6. mai. Uken før forrige VT-møte ble det også arrangert en Q&A, der jeg snakket på vegne 217 
av Velferdstinget.  218 
 219 
Som leder av komiteen hadde jeg et ekstra ansvar for å svare på spørsmål fra søkere på forhånd, laste opp 220 
ettersendt informasjon og ta kontakt med søkere dersom det var uklarheter i søknaden. Kombinert med å lese 221 
alle søknader nøye, har prosessen tatt opp en stor del av arbeidstiden.  222 
 223 
Det ble til sammen bevilget 1 196 525 kr. Hva som skjer med de resterende midlene er ikke bestemt enda. 224 
Ytterligere informasjon om det vil derfor gis i arbeidsutvalgets muntlige orientering.  225 
 226 
Studenthuskomiteen 227 
Siden forrige VT-møte har studenthuskomiteen hatt to møter. Jeg har laget dagsorden, ledet og referert møtene. 228 
I tillegg har jeg hatt kontakt med SiO i de tilfellene der komiteen har hatt spørsmål rundt hva SiOs ansvar som 229 
eier av bygget vil være.  230 
 231 
Jeg har brukt en del tid på å utforme utkast til sakspapir basert på diskusjonene i møtene. Komiteen har kommet 232 
med tilbakemeldinger til sakspapiret før det ble ferdigstilt.  233 
 234 
Forberedelse til overlapp 235 
Jeg har hatt hovedansvaret for å ferdigstille et revidert felles overlappsnotat basert på forslag til endringer og 236 
tillegg fra resten av arbeidsutvalget. Notatet ble så ferdigstilt i fellesskap.  237 
 238 
I tillegg har jeg gjort en revidering av eget overlappsnotat og begynt på en plan for felles overlapp.  239 
 240 
Halvårsrapport 241 
Sammen med Eva, har jeg skrevet og ferdigstilt den skriftlige halvårsrapporten lagt frem av arbeidsutvalget.  242 
 243 
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke for perioden og alle gode diskusjoner, og ønske neste nestleder 244 
lykke til!  245 
 246 
 247 
 248 
 249 
 250 
 251 
 252 
 253 
 254 
 255 
 256 
 257 
 258 



  
 

 
 10 

ARBEIDSUTVALGET: EVA STRØMME MOSHUUS (SAMARBEIDSANSVARLIG) 259 
 260 
Studentdemokrati 261 
Det har ikke skjedd veldig mye på to uker. Jeg har deltatt på to møter ved Studentparlamentet ved OsloMet, det 262 
ene var valgmøtet deres og det andre var et ordinært møte. Der ble Marie Bruntveit valgt som leder.  263 
 264 
Utover dette sitter jeg i en jury for å finne årets student på OsloMet. Vi hadde et møte for å diskutere de forskjellige 265 
nominasjonene onsdag 13.mai. Juryen ledes av prorektor ved OsloMet, Nina Waaler, og der sitter også nestleder 266 
i studentparlamentet, Marius Toresen.  267 
 268 
I tillegg har jeg jobbet med forberedelsene til vårvalgmøtet 27. mai, gjennom å sette opp delegasjonsleder-formøte 269 
og følge opp påmeldingene til møtet. 270 
  271 
Faddervaktordningen  272 
Det har vært mye usikkerhet rundt dette prosjektet, men vi har kommet frem til at vi fortsetter det som normalt inntil 273 
videre. Av den grunn har jeg vært i kontakt med de forskjellige faddersjefene ved de største 274 
utdanningsinstitusjonene og leder av det norske studentersamfund for å få en oversikt over deres planer for 275 
semesterstart. 276 
 277 
Det er fortsatt mye usikkerhet rundt perioden fremover og derfor er ingenting spikret i stein. Av den grunn kommer 278 
vi til å satse på en likere variant som i fjor, fremfor å ekspandere prosjektet noe ytterligere.  279 
 280 
GründerHUB 281 
Som følge av at jeg har kommunikasjonsansvar er jeg blitt inkludert i prosjektet GründerHUB. Dette medfører at 282 
jeg har brukt mye tid på å sette meg inn i prosjektet, i tillegg til å utarbeide en slags kommunikasjonsplan.  283 
 284 
Krisepakke til studentfrivilligheten 285 
Av samme grunn som at jeg har blitt involvert i prosjektet GründerHUB så har jeg jobbet med kommunikasjon og 286 
promotering av tiltakspakken til studentfrivilligheten. Derfor har jeg sendt mail til de forskjellige studentdemokratiene 287 
om krisepakken og vært aktiv på sosiale medier med å dele.  288 
 289 
Halvårsrapport 290 
Sammen med Idun har jeg skrevet og ferdigstilt den skriftlige halvårsrapporten lagt frem av arbeidsutvalget.  291 
 292 
Tusen takk for dette året. Det året har gitt meg ekstremt mye. Jeg setter så stor pris på å ha blitt kjent med dere 293 
alle sammen. Godt møte, godt valg og god sommer! <3 294 
 295 
 296 
 297 
 298 
 299 
 300 
 301 
 302 
 303 
 304 
 305 
 306 
 307 
 308 
 309 
 310 
 311 
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ARBEIDSUTVALGET: HENRIK BJØRNDALEN (POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG) 312 
 313 
I uke 18 hadde jeg et møte med Gard om Velferdstingets prioriteringer til partiprogrammene til valget neste år. 314 
Jeg brukte tirsdag og onsdag på å sende disse til partiene. Onsdagen begynte jeg på et leserinnlegg om 315 
internasjonale studenter og inntektskravet. Situasjonen løste seg dagen etter innlegget ble ferdigstilt, og 316 
leserinnlegget ble derfor ikke relevant. Onsdag deltok jeg i kurs om hvordan man skal holde digitale møter, som 317 
ble holdt av LNU.    318 
 319 
På tirsdag i uke 19 hadde AU møte med HS så mandag og tirsdag gikk med på lese HS-papirer, i tillegg til 320 
mandagens Velferdstingsmøte. Onsdagen begynte jeg på et leserinnlegg om samarbeid med SiO og hvor godt 321 
det har fungert.  Jeg brukt også onsdagen til å se over overlappsnotatet mitt, som jeg skrev tidligere i år. Politikk- 322 
og medieansvarlig har vært det eneste vervet som mangler et individuelt overlappsnotat. Torsdag hadde jeg 323 
medarbeidersamtale, resten av torsdagen brukte jeg på forefallende arbeid. Fredag begynte jeg å jobbe med 324 
sakspapirene til dette møtet.    325 
 326 
Uke 20 har vært en rolig uke. Mesteparten av tiden ble gjort til å skrive sakspapirer og finne fram ting som skulle 327 
inn i medieloggen i halvårsrapporten.  328 
 329 
Siden dette blir min siste orientering vil jeg takke VT for et godt samarbeid og gode minner for resten av livet.  330 
 331 
 332 
 333 
 334 
 335 
 336 
 337 
 338 
 339 
 340 
 341 
 342 
 343 
 344 
 345 
 346 
 347 
 348 
 349 
 350 
 351 
 352 
 353 
 354 
 355 
 356 
 357 
 358 
 359 
 360 
 361 
 362 
 363 
 364 
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MEDIELOGG 365 
 
https://universitas.no/debatt/67069/samarbeid-366 
fungerer/?fbclid=IwAR22Ubkk7qNpiAFSNF8eG38MFWYZBmnX2sBszAmn34WlhJiPjScOdBVyclc Leder skriver 367 
om samarbeidet med SiO å hvordan det har ført til at vi fikk gjenomslag for tiltak under koronakrisen. 13.05.2020 368 
 369 
https://universitas.no/debatt/67034/sok-om-midler-til-din-370 
forening/?fbclid=IwAR1xpox1tg7AWD6ntKoE6PVHsSfGbEvJLhLpRHn4u24gXaLce-UbkNJ6Zcw  371 
Leder ber studentforeninger som har blitt rammet økonomisk om å søke penger. 30.04.2020 372 
 373 
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HOVEDSTYRETS ORIENTERING 417 
 418 
Saksnummer: 019/20-05 419 
Type sak: Orienteringssak 420 
Saksansvarlig:  421 
 422 
Forslag til vedtak: 423 
Saken tas til orientering. 424 
 425 
HOVEDSTYRETS ORIENTERING 426 
 427 
Siden sist styremøte er det avholdt ett styremøte, onsdag 06. Mai. Neste styremøte er 17. juni. Mye av sakene fra 428 
maimøtet ble orientert om forrige møte, og denne orienteringen er derfor ikke så omfattende. Det vil bli orientert 429 
om oppdaterte ventelistetall for SiO helse og bolig muntlig på møtet.  430 
 431 
Generelt 432 
Det jobbes stadig med å begrense skadene ved Covid-19 og samtidig forbedre tjenestene for gjenåpning. Denne 433 
uken åpnes 3 kaffebarer i begrenset og forsvarlige former, og vi har også åpnet Union864 på Kringsjå. Det ble 434 
også servert is og kaffe fra foodtrucks 17. Mai til beboere på Kringsjå studentby.  435 
 436 
Etablering av gruppetreningsrom og foreningsrom på Kringsjå studentby 437 
Kringsjå studentby har i dag 2 lesesaler, som begge har vært stengt i forbindelse med korona da SiO ikke kunne 438 
garantere for at retningslinjer gitt av folkehelseinstituttet ville blitt overholdt. Etter samråd med helsefaglig personell 439 
i SiO helse ble det konkludert med at det ikke var forsvarlig å holde disse åpne og de har derfor blitt stengt. Til 440 
studenter som ikke har vært i stand til å gjennomføre eksamen på hybelen sin, har de fått tilbud om en 441 
eksamenshybel, som tidligere orientert.  442 
 443 
Behovet for lesesaler på Kringsjå har imidlertid vært ansett som tilstrekkelig grad dekt av kun den ene lesesalen. 444 
Styret har registrert at behovet for en gruppetreningssal og forretningslokaler har vært prekært på Kringsjå og vi 445 
ønsker derfor at den ene lesesalen omgjøres til dette formålet. En gruppetreningssal som kan benyttes av SiO 446 
athletica og foreninger som driver med dans eller annen fysisk aktivitet. Samt et lokale til foreninger og sosial 447 
aktiviteter. Vi gleder oss til dette blir ferdig og håper dette vil være et fint tilskudd til Kringsjå og foreningene som 448 
har behov for lokaler. Dette vil ferdigstilles i løpet av høsten.  449 
 450 
 451 
Som alltid - still veldig gjerne spørsmål!  452 
På vegne av styrestudentene,  453 
Jonas Virtanen 454 
 455 
 456 
Med vennlig hilsen 457 
Jonas Virtanen 458 
  459 
 460 
 461 
 462 
 463 
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ANDRE ORIENTERINGER 464 
 465 
Saksnummer: 020/20-05 466 
Type sak: Orienteringssak 467 
Saksansvarlig:  468 
 469 
Forslag til vedtak: 470 
Saken tas til orientering. 471 
 472 
 473 
KULTURSTYRETS ORIENTERING 474 
 475 
Kulturstyret har siden forrige Velferdstingmøte hatt et tildelingsmøte der vi blant annet behandlet årets 476 
hyttesøknader. Hyttesøknadene pleier å variere stort i størrelse og selv om vi kun behandlet 28 søknader ble det 477 
tildelt litt over 682 000 kroner på grunn av flere store hyttesøknader. Vi har nå et møte igjen denne våren som 478 
behandler semesterstartssøknader i tillegg til "vanlige" søknader, og det blir spennende å se hva 479 
studentforeningene planlegger for en annerledes semesterstart. Per nå har vi brukt litt under 49 % av budsjettet og 480 
det kan se ut som om vi kommer til å bruke noe mindre enn det som er blitt budsjettert. 481 
 482 
I tillegg til Kulturstyrets vanlige aktivitet har nestleder og jeg sittet i komitéen som delte ut midlene som SiO har gitt 483 
til studentfrivilligheten, og jeg har sittet i studenthuskomitéen som legger frem et forslag senere på møtet. 484 
 485 
Som alltid dersom det er noe dere lurer på vedrørende Kulturstyret er det bare å ta kontakt på mail; 486 
kulturstyreleder@studentvelferd.no. 487 
 488 
 489 
SIO MAT OG DRIKKE 490 
 491 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  492 
 493 
 494 
UNIVERSITAS 495 
 496 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  497 
 498 
 499 
RADIO NOVA 500 
 501 
Det foreligger ingen skriftlig orientering.  502 
 503 
 504 
ARGUMENT 505 
 506 
Det foreligger ingen skriftlig orientering. 507 
 508 
 509 
 510 
 511 
 512 
 513 
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HALVÅRSRAPPORT 514 
 515 
Saksnummer: 021/20-05 516 
Type sak: Orienteringssak 517 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 518 
Vedlegg: Arbeidsutvalgets halvårsrapport våren 2020 519 
 520 
Arbeidsutvalgets innstilling: 521 
Velferdstinget tar saken til orientering.  522 
 523 
Forslag til vedtak: 524 
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker 525 
 526 
SAKSOPPLYSNINGER 527 
 528 
Vedlagt ligger en rapport som skal redegjøre for arbeidsutvalgets arbeid våren 2020. Halvårsrapporten er både 529 
ment som en orientering til Velferdstinget og et ressursdokument for neste arbeidsutvalg som skal levere en 530 
årsrapport på siste møte før nyttår. 531 
 532 
 533 
 534 
 535 
 536 
 537 
 538 
 539 
 540 
 541 
 542 
 543 
 544 
 545 
 546 
 547 
 548 
 549 
 550 
 551 
 552 
 553 
 554 
 555 
 556 
 557 
 558 
 559 
 560 
 561 
 562 
 563 
 564 
 565 
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GODKJENNING AV REGNSKAP 566 
 567 
Saksnummer: 022/20-05 568 
Type sak: Vedtakssak 569 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 570 
Vedlegg:  571 
 572 
Arbeidsutvalgets innstilling: 573 
 574 
 575 
Forslag til vedtak: 576 
 577 
 578 
SAKSOPPLYSNINGER 579 
 580 
Saken ettersendes.  581 
 582 
 583 
 584 
 585 
 586 
 587 
 588 
 589 
 590 
 591 
 592 
 593 
 594 
 595 
 596 
 597 
 598 
 599 
 600 
 601 
 602 
 603 
 604 
 605 
 606 
 607 
 608 
 609 
 610 
 611 
 612 
 613 
 614 
 615 
 616 
 617 
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VEDTAK OM DRIFT OG DRIFTSFORM STUDENTHUS 618 
 619 
Saksnummer: 023/20-05 620 
Type sak: Vedtakssak 621 
Saksansvarlig: Studenthuskomité nedsatt av Velferdstinget 622 
Vedlegg:  623 
 624 
Studenthuskomiteens innstilling: 625 
Studenthuskomiteen innstiller på følgende:  626 
 627 
Velferdstinget ønsker at drift i et nytt potensielt studenthus skal organiseres på følgende måte:  628 

• Husets øverste organ er et foreningsorgan bestående av representanter fra foreningene på huset.  629 
• Underlagt foreningsorganet er en lønnet administrasjon bestående av daglig leder, booking- og 630 

foreningskoordinator og markedsansvarlig. Administrasjonen har ansvar for å holde driften i gang, etter 631 
føringer fra foreningsorganet.  632 

• Velferdstinget fungerer som husets kontrollorgan og godkjenner husets felles regnskap og budsjett.  633 
• SiO er eier av bygget og stiller huset til disposisjon etter fristasjonsprinsippet.  634 
• SiO Mat og Drikke har ansvar for servering i bygget på dagtid de første årene.  635 

 636 
Forslag til vedtak: 637 

1. Velferdstinget godkjenner at studenthuskomiteens innstilling, samsvarende med forslag til vedtak nummer 638 
2, legges til grunn. Velferdstinget kan levere endringsforslag til enkeltpunkter i forslaget, eller helhetlige 639 
endringsforslag.  640 

 641 
2. Velferdstinget ønsker at drift i et nytt potensielt studenthus skal organiseres på følgende måte:  642 

• Husets øverste organ er et foreningsorgan bestående av representanter fra foreningene på huset.  643 
• Underlagt foreningsorganet er en lønnet administrasjon bestående av daglig leder, booking- og 644 

foreningskoordinator og markedsansvarlig. Administrasjonen har ansvar for å holde driften i gang, etter 645 
føringer fra foreningsorganet.  646 

• Velferdstinget fungerer som husets kontrollorgan og godkjenner husets felles regnskap og budsjett.  647 
• SiO er eier av bygget og stiller huset til disposisjon etter fristasjonsprinsippet.  648 
• SiO Mat og Drikke har ansvar for servering i bygget på dagtid de første årene.  649 

 650 
SAKSOPPLYSNINGER 651 
 652 
Komiteens innstilling går igjen både under “Studenthuskomiteens innstilling” og “forslag til vedtak”. Dersom 653 
representanter ønsker å levere endringsforslag til komiteens forslag til vedtak, bes det om at det henvises til 654 
linjenummer under “forslag til vedtak”.  655 
 656 
Historikk 657 
Den 7. september i fjor gjorde Velferdstinget følgende vedtak:  658 
“Vi støtter opp om SiOs konklusjon om kjøp av SO32. Velferdstinget ber arbeidsutvalget tydeliggjøre studentenes 659 
behov og legge frem en sak i løpet av høsten hvor innhold i et potensielt studenthus konkretiseres. Det legges til 660 
grunn at det skal være en deltakende prosess. Muligheter og utfordringer må belyses. Arbeidet med mulig 661 
driftsform- og organisasjon påbegynnes i samarbeid med eventuelle relevante aktører, med sikte på nytt vedtak 662 
våren 2020. Erfaringer fra studentforeninger med koordineringsrolle i eksisterende studentinitiativ skal innhentes i 663 
sammenheng med arbeidet. Arbeidsutvalget ber SiO arbeide med mulig finansiering, byggtekniske vurderinger og 664 
risikovurderinger.” 665 
 666 
Studenthuskomiteen har denne våren jobbet med følgende mandat: 667 
“Komiteen skal kartlegge hvilken type drift og intern organisering som fungerer for andre, liknende organisasjoner. 668 
De skal sammenfatte og legge frem forslag til hva de mener vil fungere best i et nytt studenthus i sentrum for 669 
Velferdstinget.” 670 
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 671 
Saksnotat 672 
Studenthuskomiteen legger med dette frem sin sammenfatning med tilhørende forslag til drift og intern 673 
organisering.  674 
 675 
Studenthuskomiteen har tatt utgangspunkt i Velferdstingets ønsker til innhold i et potensielt nytt studenthus når vi 676 
har satt sammen forslag til drift og intern organisering for huset.  677 
 678 
Da innholdsplanen Velferdstinget har satt er løst definert, ser studenthuskomiteen at det mest hensiktsmessige er 679 
å foreslå en løst definert driftsstruktur som er enkel å utvide eller endre etterhvert som bygget formes. Komiteen 680 
mener det er viktig at driften i huset er dynamisk og lett kan formes etter innholdet.  681 
 682 
Det er naturlig at noen studenter vil knyttes veldig til bygget, mens andre vil være innom nå og da. Komiteen har 683 
lagt til grunn at det er et mål at mange studenter skal ønske å bruke bygget til noe, enten det er å sitte på kafé, 684 
låne en kontorplass, være på konsert eller sitte og lese. Det er viktig at bygget opparbeider seg et godt rykte og at 685 
det blir anerkjent som et attraktivt sted å henge for studenter.  686 
 687 
For å klare å etablere huset på en god måte, med god oppfølging og kontinuitet, tror komiteen det er hensiktsmessig 688 
at bygget har en lønnet administrasjon i med stillinger av ulike størrelser.  689 
 690 
Her er forslag til organisasjonskart, samsvarende med komiteens forslag til vedtak:  691 

 692 
Under finner dere mer utdypende forklaringer rundt komiteens tanker og prioriteringer.  693 
 694 
 695 
Servering 696 
Studenthuskomiteen har vurdert fordeler og ulemper ved å velge frivillig driftede serveringssteder i forhold til 697 
serveringssteder som har lønnede ansatte.  698 
 699 
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På sikt tror komiteen at mer frivillig drift vil gjøre bygget mer attraktivt. Det vil også gi et billigere tilbud, samt 700 
generere en inntekt som kan gå tilbake til driften i bygget. Derimot ser komiteen at dersom man ønsker å sikre 701 
aktivitet på huset fra start, vil det være hensiktsmessig å bruke en ekstern aktør med lønnede ansatte.  702 
 703 
Komiteen har vært inne på tanken om at en ekstern aktør drifter serveringsstedene mesteparten av tiden, og at 704 
frivillige kan ta over noen avtalte tidspunkter. Komiteen er derimot redd et slikt system fort kan føre til konflikt. 705 
Likevel åpner modellen som foreslås for at foreningene på huset kan ha egen kveldsservering, under kontroll av 706 
daglig leder, men det blir eventuelt opp til dem.  707 
 708 
For å fortsatt ha påvirkningsmuligheter på tilbudet og for å slippe å dra inn flere aktører enn nødvendig, foreslår 709 
komiteen at SiO mat og drikke står for serveringstilbudet på huset, på dagtid, de første årene og at det holdes 710 
åpent for mulighet for mer frivillig serveringsdrift på sikt. Det er da ikke tenkt en kantine, men mer et serveringstilbud 711 
med samme form som for eksempel Union eller Fyrhuset.  712 
 713 
Dersom det tidlig dukker opp frivillige som ønsker et eget, mindre serveringssted ser komiteen for seg at det er det 714 
mulig å tilrettelegge for en hovedkafé som driftes av SiO, samt et mindre frivillig driftet sted der åpningstidene i 715 
større grad kan bestemmes ut ifra kapasiteten til de frivillige.  716 
 717 
Frivillighet 718 
Selv om komiteen ikke foreslår at serveringssteder skal driftes frivillig, i starten, er det et stort ønske om frivillighet 719 
i bygget. I tillegg til at bygget skal ha fasiliteter og kontorlandskap for studentforeninger, ser vi for oss at foreningene 720 
skal være kjernen i bygget og at de skal drifte aktivitet, utover serveringstilbudet, i de flerfunksjonelle arealene som 721 
er tenkt i bygget.  722 
 723 
For å legge til rette for samtaler, samarbeid og koordinering på tvers av enkeltforeninger foreslår 724 
studenthuskomiteen at det skal eksistere et foreningsorgan der alle foreningsledere på huset sitter. Dersom det 725 
blir for mange foreninger til at dette organet blir effektivt, er det mulig å kategorisere foreningene i undergrupper 726 
der hver undergruppe har en representant inn i det koordinerende organet.  727 
 728 
For å skape en god kultur på huset tror komiteen det beste er om det skapes en kultur blant de som ønsker å være 729 
frivillige på huset, som man kan bygge videre på. Derfor er dette organet tenkt som det øverste organet i huset. 730 
Konstituering av organet vil være opp til organet selv.  731 
 732 
Komiteen foreslår ikke et eget årsmøte for huset. Dette er fordi det er sett for seg at flere allerede eksisterende 733 
foreninger skal flytte inn på huset, og disse foreningene avholder egne årsmøter der foreningenes medlemmer kan 734 
møte opp og påvirke driften.  735 
 736 
Komiteen ser for seg at en eller flere foreninger på huset skal ha hovedansvaret for det kreative verkstedet for 737 
studentprosjekter og arenaer som bidrar til å skape samskapning og styrke innovasjonsgraden blant studenter i 738 
Oslo. 739 
 740 
Komiteen ser også for seg at foreninger som ønsker det skal kunne organisere arrangementer i samarbeid med 741 
serveringsdriften der foreningen har ansvar for arrangementet og serveringsdriften står for selve serveringen.  742 
 743 
Det foreslås å ansette en koordinator, i studenthusets administrasjon, for å sørge for god tilrettelegging og 744 
oppfølging av husets foreninger. For best mulig flyt foreslås det at dette er samme person som administrerer 745 
booking av rom.  746 
 747 
Utleie av arealer 748 
Det ønskes at huset skal inneholde lukkede arbeidsarealer og møterom som kan bookes på forhånd. I tillegg ser 749 
komiteen at det kan legges til rette for at eksterne kan leie enkelte av de flerfunksjonelle arealene dersom de ikke 750 
er i bruk på utleietidspunktet.  751 
 752 
Som nevnt i forrige avsnitt er det tenkt en rolle i byggets administrasjon som administrerer booking av rom.  753 
 754 
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Åpne arealer 755 
De åpne arealene i bygget vil være SiOs hovedansvar, da de er eier av bygget. Komiteen ser likevel for seg at 756 
studentene i bygget skal kunne ha noe medbestemmelse i hvordan de åpne arealene møbleres for eksempel.  757 
 758 
Økonomi 759 
SiO er tenkt som byggets eier og vil stille huset til disposisjon etter fristasjonsprinsippet. 760 
 761 
I tillegg vil bygget ha en utgift i administrasjonens lønn dersom Velferdstinget ønsker et oppsett med lønnet 762 
administrasjon. Komiteens forslag legger til grunn at administrasjonen i studenthuset er frakoblet SiO og underlagt 763 
foreningsorganet på huset.  764 
 765 
Det foreslås at daglig leder i husets administrasjon er ansvarlig for driftens fellesøkonomi og at det tilknyttes en 766 
revisor som går over husets regnskap årlig. Dersom husets økonomi blir av en betydelig størrelse anbefaler 767 
komiteen at det i tillegg tilknyttes en regnskapsfører.  768 
 769 
Administrasjon 770 
Det er snakket en del om tankene rundt en administrasjon i bygget. Som tidligere nevnt ser komiteen for seg at 771 
administrasjonen skal være lønnet, og sitte over en lengre tidsperiode. Dette er med tanke på erfaring og 772 
kontinuitet, og på arbeidstryggheten til personer i nøkkelfunksjoner. I komiteens forslag er husets administrasjon 773 
underlagt husets foreningsorgan. Administrasjonen skal ta seg av det organisatoriske og legge til rette for den 774 
driften foreningsorganet ønsker. 775 
 776 
Komiteen ser for seg at administrasjonen vil bestå av følgende funksjoner:  777 

• Daglig leder  778 
o Daglig leder skal ha ansvar for kontakt med servering i bygget, kontakt med eier av bygget og 779 

hovedansvaret for daglig drift. Dette innebærer økonomiansvar og ansvar for skjenkebevilling.  780 
• Forenings- og bookingkoordinator 781 

o Forenings- og bookingskoordinator skal ha hovedansvaret for koordinering av foreningene på 782 
huset og oppfølging av foreningsorganets ønsker. Koordinatoren vil også ha hovedansvar for å 783 
administrere rombooking.  784 

• Markedsansvarlig 785 
o Markedsansvarlig vil ha hovedansvaret for promotering av bygget, samt markedsundersøkelser 786 

og kartlegginger rundt hva studentmassen i Oslo ønsker og fremleggelse av disse for 787 
foreningsorganet.  788 

 789 
Kontrollorgan 790 
Forslaget legger som tidligere nevnt ikke opp til et felles årsmøte for huset, da hver enkeltforening vil ha egne 791 
årsmøter. Likevel ser komiteen det som viktig at det finnes et kontrollorgan som kan godkjenne husets regnskap 792 
og budsjett, samt ha myndighet til å behandle mistillitssaker. Det er mange måter å løse dette på. Komiteen ønsker 793 
at kontrollorganet skal være et demokratisk valgt organ som representerer Oslos studentmasse. Derfor foreslås 794 
Velferdstinget som kontrollorgan.  795 
 796 
 797 
 798 
 799 
 800 
 801 
 802 
 803 
 804 
 805 
 806 
 807 
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ETTERGODKJENNING AV HØRINGSSVAR 808 
 809 
Saksnummer: 024/20-05 810 
Type sak: Vedtakssak 811 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 812 
Vedlegg: “Forskrift om utdanningsstøtte”, “Psykt bra by”, “Alkoholpolitiske handlingsplan for 2020 til 2024”, 813 
“Strategisk plan for Oslo idrettskrets 2020-2024” og “Innspill til revidering av Universitet- og høyskoleloven” 814 
 815 
Arbeidsutvalgets innstilling: 816 
 817 
 818 
Forslag til vedtak: 819 
Velferdstinget godkjenner høringssvarene. 820 
 821 
SAKSOPPLYSNINGER 822 
 823 
En av arbeidsutvalgets oppgaver er å svare på høringsnotater som sendes til oss. Dette er Velferdstingets mulighet 824 
til å ytre våre standpunkter formelt til nasjonale og lokale beslutningstagere. 825 
 826 
I løpet av dette arbeidsutvalgets virkeperiode har det vært fem høringsnotater vi fant det hensiktsmessig å svare 827 
på:  828 

• Forskrift om utdanningsstøtte, til kunnskapsdepartementet  829 
• Oslo kommunes nye strategi: Psykt bra by 830 
• Oslo kommunes alkoholpolitiske handlingsplan for 2020 til 2024, sendt inn med Studentparlamentet UiO, 831 

Studentparlamentet OsloMet, BISO Oslo og Studentunionen HK   832 
• Strategisk plan for Oslo idrettskrets 2020-2024, sendt inn med Oslo studentidrett (OSI), BI Athletics og 833 

Legestudentenes idrettsklubb UiO 834 
• Innspill til revidering av Universitet- og høyskoleloven, sendt inn med Velferdstingene i Norge 835 

 836 
Saken tas opp for at Velferdstinget skal se hva arbeidsutvalget har levert av offentlige høringssvar, og vi er 837 
interesserte i å se om vi har lykkes med å følge Velferdstingets vedtak og intensjoner. Det har vært tradisjon i VT 838 
at høringssvar ettergodkjennes, og derfor ønskes denne saken behandlet. 839 
 840 
Arbeidsutvalgets vurdering: 841 
Arbeidsutvalget mener høringssvarene godt reflekterer Velferdstingets politikk. 842 
 843 
 844 
 845 
 846 
 847 
 848 
 849 
 850 
 851 
 852 
 853 
 854 
 855 
 856 
 857 
 858 
 859 
 860 
 861 
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INNLEDNING VALG  862 
 863 

VALG UNDER VELFERDSTINGETS VÅRVALGMØTE 864 

Velferdstinget har nedsatt en valgkomité som skal innstille på kandidater til Velferdstingets valgmøte. 865 

Komiteen har bestått av:  866 

Marius Hillestad, leder (UiO) 867 
William Sæbø (OsloMet) 868 
Øystein Martin Dulsrud Klungnes, (Barratt Due) 869 
Sindre Høllesli, (UiO) 870 
Hanne Haaseth, (HK) 871 

Medlemmer som har trukket seg i løpet av våren: 872 

 Janette Andersen, (OsloMet) 873 
Felix Volpe, (BI) 874 
 875 

Valgkomiteen skal innstille kandidater til Velferdstingets arbeidsutvalg, fem medlemmer til Velferdstingets 876 
Kulturstyre, tre medlemmer av kontrollkomiteen og leder av Velferdstingets valgkomité. Valgkomiteens innstilling 877 
er vedlagt, og den vil også bli lagt ut på www.studentvelferd.no. 878 

I tillegg skal det på valgmøtet velges representanter til Velferdstingets valgkomité (fire medlemmer) og 879 
Velferdstingets kulturstyre (seks varamedlemmer). Det skal også nomineres én styreleder, med personlig vara, og 880 
ett styremedlem, med personlig vara, til styret i Universitas for to år. I tillegg skal det nomineres én styreleder, med 881 
personlig vara, for to år, én nestleder, med personlig vara, for to år, og ett styremedlem, med personlig vara, for ett 882 
år til styret i Radio Nova. Utover dette skal det nomineres en styreleder og ett styremedlem, med personlig vara, til 883 
Argument for ett år. Valgkomiteen skal ikke innstille til disse vervene og kandidater til disse vervene fremmes og 884 
velges på møtet. 885 

Alle valg foregår i henhold til Velferdstingets vedtekter. Der kandidater som stiller til valg innehar andre verv som 886 
har overlappende funksjonsperiode, har arbeidsutvalget utarbeidet måter å ivareta funksjonene vervet som fratres 887 
innehar frem til et suppleringsvalg kan gjennomføres. 888 

Kandidatskjemaer til samtlige verv er å finne på Velferdstingets hjemmesider. Valgkomiteens innstilling er vedlagt 889 
sakspapirene, men er også å finne på nett her. 890 

  891 

UTDRAG FRA VELFERDSTINGETS VEDTEKTER 892 

§ 3-3-1 Vårvalgmøte 893 
Velferdstingets vårvalgmøte avholdes senest tre - 3 - uker før Arbeidsutvalgets funksjonstid begynner og velger 894 
medlemmer til: 895 

a.  Arbeidsutvalget 896 
b.  Valgkomiteen 897 
c.  Kontrollkomiteen 898 
d.  Kulturstyret 899 
e.  medlemmer til andre verv som skal besettes 900 

 901 

http://www.studentvelferd.no/
https://www.studentvelferd.no/2020/04/30/kandidater-til-verv-i-velferdstinget-i-oslo-og-akershus-varen-2020/
https://www.studentvelferd.no/2020/04/30/kandidater-til-verv-i-velferdstinget-i-oslo-og-akershus-varen-2020/
https://www.studentvelferd.no/2020/05/19/valgkomiteens-innstilling-8/
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§ 11-1 Valgbarhet 902 
Alle studenter som er semesterregistrert i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus på valgtidspunktet kan stille 903 
til valg til- og i Velferdstinget. Ingen kan velges som representant til Velferdstinget fra mer enn én - 1 - 904 
utdanningsinstitusjon. 905 
Man kan ikke samtidig inneha følgende verv: 906 

1. Representant i Velferdstinget 907 
2. Medlem av Arbeidsutvalget 908 
3. Studentrepresentant/vararepresentant i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ Hovedstyre 909 

1. En er ikke valgbar som studentrepresentant i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus´ 910 
Hovedstyre dersom man er studentrepresentant i styret ved en av medlemsinstitusjonene i 911 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 912 

4. Studentstyremedlem i selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 913 
5. Medlem av kontrollkomiteen 914 
6. Leder av kulturstyret 915 
7. Leder av valgkomiteen 916 

 917 
Man innehar et verv fra dens funksjonstid begynner. Ansatte i Velferdstinget er ikke valgbare til noe verv i 918 
Velferdstinget. 919 
Organer ved utdanningsinstitusjonen kan ikke begrense valgbarheten ut over det som følger av disse vedtektene. 920 
  921 
§ 11-2 Valgmåte 922 
Ved personvalg med flere enn to - 2 - kandidater til samme verv benyttes preferansevalg basert på NSOs 923 
retningslinjer for preferansevalg. Ved personvalg med to - 2 - kandidater til én - 1 - posisjon benyttes alminnelig 924 
flertall. Ved likt antall kandidater som plasser kan akklamasjon benyttes. Dersom en kandidat eller representant 925 
krever det, skal det gjennomføres skriftlig valg. 926 
Hver av kandidatene kan oppnevne seg selv eller en annen person som skal overvære tellingen i tillegg til det 927 
ordinære tellekorpset. 928 
  929 
§ 11-3 Stemmelikhet 930 
Ved stemmelikhet i valg med flere enn to - 2 - kandidater, gjelder retningslinjer for preferansevalg nevnt i § 11-2. 931 
Ved stemmelikhet i valg med to - 2 - kandidater til én - 1 - plass, skal det foretas omvalg. Dersom det fortsatt er 932 
stemmelikhet, blir valgkomiteens innstilling stående. Der innstillingen er delt, blir valgkomiteens flertallsinnstilling 933 
stående. Der det ikke foreligger en innstilling skal valget avgjøres ved loddtrekning mellom kandidatene. 934 
 935 
§ 11-6 Regulering av valg og valgperiode 936 
§ 11-6-4 Arbeidsutvalget 937 
Velferdstinget velger medlemmene til Arbeidsutvalget ved særskilt valg. Arbeidsutvalgets medlemmer er valgt for 938 
en periode på ett - 1 - år. 939 
Øvrige bestemmelser vedrørende Arbeidsutvalget er regulert i kapittel 5. 940 
 § 11-6-6 Kontrollkomiteen 941 
Velferdstinget velger medlemmene under ett. Kontrollkomiteens valgperiode er på ett - 1 - år. 942 
Øvrige bestemmelser vedrørende kontrollkomiteen er regulert i kapittel 7. 943 
 § 11-6-7 Valgkomiteen 944 
Velferdstinget velger leder av valgkomiteen ved særskilt valg. Medlemmene velges under ett. Valgkomiteens 945 
valgperiode er på ett - 1 - år. 946 
Øvrige bestemmelser vedrørende valgkomiteen er regulert i kapittel 8. 947 
 § 11-6-8 Kulturstyret 948 
Leder av Velferdstingets Kulturstyre velges for en periode på ett - 1 - år. Medlemmene av kulturstyret velges for en 949 
periode på to - 2 - år, der det velges fem - 5 medlemmer annethvert år. Det velges seks - 6 - varamedlemmer i 950 
prioritert rekkefølge hvert år, for en periode på ett - 1 - år. Ved ekstraordinære behov kan varalisten suppleres med 951 
ett eller flere varamedlemmer ut perioden. 952 
Dersom et medlem eller varamedlem trekker seg kan varamedlemmene rykke opp.Dersom et varamedlem rykker 953 
opp til fast plass skal dette ettergodkjennes av Velferdstinget. 954 
Øvrige bestemmelser vedrørende Kulturstyret er regulert i kapittel 9. 955 

https://www.student.no/dokumenter/retningslinjer-preferansevalg/
https://www.student.no/dokumenter/retningslinjer-preferansevalg/
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  956 
§ 11-7 Varaer 957 
Ved valg der det kreves personlig vara velger Velferdstinget denne varaen. Kandidaten kan selv komme med 958 
forslag til personlig vara, dette skal da opplyses om til Velferdstinget. 959 
  960 
§ 11-8 Delegering 961 
Velferdstinget kan delegere valg til Arbeidsutvalget. Delegering kan bare skje etter at det har vært mulig å fremme 962 
kandidater i Velferdstinget. 963 
 964 
 965 
 966 
 967 
 968 
 969 
 970 
 971 
 972 
 973 
 974 
 975 
 976 
 977 
 978 
 979 
 980 
 981 
 982 
 983 
 984 
 985 
 986 
 987 
 988 
 989 
 990 
 991 
 992 
 993 
 994 
 995 
 996 
 997 
 998 
 999 
 1000 
 1001 
 1002 
 1003 
 1004 
 1005 
 1006 
 1007 
 1008 
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VALG AV ARBEIDSUTVALG (AU) 1009 
 1010 
Saksnummer: 025/20-05 1011 
Type sak: Valgsak 1012 
Saksansvarlig:  1013 
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling 1014 
 1015 
Saksgang: 1016 
Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingen før enkelt-valgene. Deretter redegjøres det for 1017 
hver kandidat, til de enkelte verv. Rekkefølgen av valgene kommer slik: leder, nestleder og så trekkes det lodd om 1018 
hvilket verv som velges først av samarbeidsansvarlig og politikk- og medieansvarlig. Alternative forslag 1019 
(benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse til det særskilte verv, før valgtaler. 1020 
Etter valgtaler på inntil fire minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene 1021 
 1022 
Forslag til vedtak: 1023 
Det velges følgende: 1024 
Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus for en periode på 1 år 1025 
Nestleder for Velferdstinget i Oslo og Akershus for en periode på 1 år 1026 
Samarbeidsansvarlig for Velferdstinget i Oslo og Akershus for en periode på 1 år 1027 
Politikk- og Medieansvarlig for Velferdstinget i Oslo og Akershus for en periode på 1 år 1028 
 1029 
Valgperioden for alle medlemmene av arbeidsutvalget er fra og med 01. juli 2020 til og med 30. juni 2021. 1030 
 1031 
SAKSOPPLYSNINGER 1032 
 1033 
FØLGENDE VERV SKAL FYLLES I VELFERDSTINGETS ARBEIDSUTVALG: 1034 
 1035 
Det velges fire medlemmer til arbeidsutvalget: Leder (100%), Nestleder (100%), Samarbeidsansvarlig (100%), 1036 
Politikk- og medieansvarlig (100%). Medlemmene til arbeidsutvalget innstilles av valgkomiteen. 1037 
 1038 
Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for den daglige driften av Velferdstinget og holder til på Villa Eika ved Universitetet 1039 
i Oslo, Blindern. AU er Velferdstingets (VT) saksbehandler. Dette innebærer at AU arrangerer og forbereder 1040 
Velferdstingets møter. AU følger opp VTs vedtak i samråd med samskipnaden og påvirker SiO gjennom 1041 
Hovedstyret og representantene i delstyrene. AU pleier kontakten med de lokale tillitsvalgte og studentene på SiOs 1042 
medlemsinstitusjoner. I tillegg jobber AU opp mot Norsk Studentorganisasjon, Kunnskapsdepartementet og Oslo 1043 
kommune. AU fungerer som Velferdstingets ansikt utad i pressen og driver kampanjearbeid og arrangerer ulike 1044 
aksjoner og stunts. 1045 
 1046 
OBS. Vervbeskrivelsene brukes som et utgangspunkt for den interne arbeidsfordelingen i arbeidsutvalget. 1047 
 1048 
Leder  1049 
Leder har det overordnede ansvar for Velferdstingets arbeidsutvalg. Hen skal sørge for at Velferdstingets politikk 1050 
får gjennomslag i de riktige instanser. Hen har hovedansvaret for kontakten med studentrepresentantene i 1051 
hovedstyret og i alle SiOs delstyrer. Leder har interne og eksterne representasjonsoppgaver, og er kontaktperson 1052 
opp mot ledelsen i SiO. Leder er kontakt- og talsperson overfor eksterne aktører og samarbeidspartnere som 1053 
media, samskipnad, andre studentdemokratier, politikere og lignende. Sammen med administrasjonsleder har 1054 
leder økonomiansvar, og delvis arbeidsgiveransvar for Velferdstingets administrasjon. 1055 
 1056 
Nestleder 1057 
Nestleder er leders høyre hånd og stedfortreder. Nestleder tar ofte på seg en prosjektlederrolle og har de siste 1058 
årene hatt ansvar for store enkeltprosjekter, som semesterstartsarrangementer og medieundersøkelsen. Nestleder 1059 
har det overordnede ansvaret for tilskuddsbudsjettet, og i den sammenheng skolering, informasjon, oppfølging og 1060 
saksforberedelse til dette møte. Nestleder har ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner, 1061 
studentkulturinstitusjoner og studentmedier. 1062 
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 1063 
Politikk- og medieansvarlig 1064 
Politikk- og medieansvarlig har ansvar for å innhente og orientere om oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle, 1065 
politiske saker for Velferdstinget. I tillegg vil hen bidra til sakspapirer, lobbynotater, leserinnlegg, pressemeldinger 1066 
og annet forefallende arbeid som arbeidsutvalget som helhet jobber med. Hen har ansvaret for å initiere 1067 
medieutspill i samarbeid med leder. Hen har det overordnede ansvaret for å utarbeide velferdstingets politiske 1068 
budskap og strategier. Politikk- og medieansvarlig samarbeider med kommunikasjonsansvarlig i utviklingen av 1069 
budskap til kampanjer og aksjoner. 1070 
 1071 
Samarbeidsansvarlig 1072 
Samarbeidsansvarlig har ansvar for informasjonsflyten fra AU til studenter tilknyttet SiO og studentpolitikken i Oslo. 1073 
Dette innebærer en oppfølging av studentdemokratiene ved de ulike institusjonene og informasjonsarbeid rundt 1074 
VTs mål og virke. Samarbeidsansvarlig er ansvarlig for VTs eksterne relasjonsbygging. Hen har et spesielt ansvar 1075 
for å følge opp og bidra med organisasjonsutvikling for de lokale studentdemokratiene. I tillegg har 1076 
samarbeidsansvarlig sammen med administrasjonssekretær ansvar for Valgforsamling for de mindre høyskolene 1077 
før konstituerende. Samarbeidsansvarlig har ansvar for VTs profil og utadrettede aktivitet som organisasjon. Hen 1078 
har ansvar for VTs profileringsmateriell og koordinering og gjennomføring av kampanjer i samarbeid med politikk- 1079 
og medieansvarlig. 1080 
 1081 
 1082 
 1083 
 1084 
 1085 
 1086 
 1087 
 1088 
 1089 
 1090 
 1091 
 1092 
 1093 
 1094 
 1095 
 1096 
 1097 
 1098 
 1099 
 1100 
 1101 
 1102 
 1103 
 1104 
 1105 
 1106 
 1107 
 1108 
 1109 
 1110 
 1111 
 1112 
 1113 
 1114 
 1115 
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VALG AV KONTROLLKOMITEEN (KK) 1116 
 1117 
Saksnummer: 026/20-05 1118 
Type sak: Valgsak 1119 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1120 
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling 1121 
 1122 
Saksgang: 1123 
Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingene. Deretter redegjøres det for hver kandidat. 1124 
Alternative forslag (benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse, før valgtaler. 1125 
Etter valgtaler på fire minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene. 1126 
 1127 
Forslag til vedtak: 1128 
Det skal på møtet velges tre medlemmer for ett år. Valgperioden er fra og med 01. juli 2020 til og med 30. juni 1129 
2021. 1130 
 1131 
SAKSOPPLYSNINGER 1132 
 1133 
Kontrollkomiteen har som oppgave å kontrollere at Velferdstingets vedtekter og andre bestemmelser blir fulgt. 1134 
Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene ved valg av Velferdstingets 1135 
representanter og vararepresentanter (de tre som havner i kontrollkomiteen har plassfratredelse i VT, dvs. at de 1136 
trer ut som ordinære VT-representanter og mister stemmerett i forsamlingen).  I tillegg skal kontrollkomiteen 1137 
kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller 1138 
dets organer er i tråd med Velferdstingets krav og god regnskapsskikk. 1139 
  1140 
Vervet er honorert med 0,1% av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer for hver møtedag med kontrollkomiteen 1141 
og i Velferdstinget. 1142 
 1143 
 1144 
 1145 
 1146 
 1147 
 1148 
 1149 
 1150 
 1151 
 1152 
 1153 
 1154 
 1155 
 1156 
 1157 
 1158 
 1159 
 1160 
 1161 
 1162 
 1163 
 1164 
 1165 
 1166 
 1167 
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VALG TIL KULTURSTYRET (KS) 1168 
 1169 
Saksnummer: 027/20-05 1170 
Type sak: Valgsak 1171 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1172 
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling 1173 
 1174 
Saksgang: 1175 
Valgkomiteen får mulighet til å presentere helheten i innstillingen før valget. Deretter redegjøres det for hver 1176 
kandidat. Det velges først fem medlemmer for to år. Deretter velges seks varamedlemmer for ett år. Alternative 1177 
forslag (benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin redegjørelse, før valgtaler. Etter valgtale 1178 
på inntil fire minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene.  1179 
  1180 
Valg av medlemmer gjennomføres ved preferansevalg. 1181 
  1182 
Valg av varamedlemmer gjennomføres ved preferansevalg der 1. vara er 1. valgte, 2. vara er 2. valgte osv. 1183 
  1184 
Forslag til vedtak: 1185 
Det skal på møtet velges fem medlemmer for to år. Valgperioden er fra og med 01. juli 2020 til og med 30. juni 1186 
2022. 1187 
 1188 
Det skal på møtet velges seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge for ett år. Valgperioden er fra og med 01. juli 1189 
2020 til og med 30. juni 2021. 1190 
 1191 
SAKSOPPLYSNINGER 1192 
 1193 
Kulturstyret fordeler midler fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer. 1194 
Kulturstyret består av 10 faste medlemmer og én er leder, samt 6 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Nestleder 1195 
i Kulturstyret internkonstitueres. 1196 
Kulturstyrets medlemmer godtgjøres for hvert møte i Kulturstyret de deltar på, med 0,2 % av lønnstrinn 20 etter 1197 
statens lønnsregulativer. I de tilfeller hvor vara møter for et fast medlem tilfaller det faste medlemmets godtgjøring 1198 
det møtende varamedlemmet. Møtegodtgjørelse til Kulturstyrets medlemmer utbetales halvårlig. Seminarer som 1199 
går over mer enn en dag godtgjøres som to møter. 1200 
 1201 
 1202 
 1203 
 1204 
 1205 
 1206 
 1207 
 1208 
 1209 
 1210 
 1211 
 1212 
 1213 
 1214 
 1215 
 1216 
 1217 
 1218 
 1219 
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VALG AV VALGKOMITEEN (VK) 1220 
 1221 
Saksnummer: 028/20-05 1222 
Type sak: Valgsak 1223 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1224 
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling 1225 
 1226 
Saksgang: 1227 
Valgkomiteen får mulighet til å presentere innstillingen før valg av VK-leder. Det velges først leder av valgkomiteen 1228 
og deretter fire medlemmer. Alternative forslag (benkekandidater) presenteres etter at valgkomiteen har holdt sin 1229 
redegjørelse, før valgtaler. Etter valgtale på inntil fire minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene.  1230 
  1231 
I valgene uten innstilling fra valgkomiteen presenteres alle kandidater ved valgets begynnelse. 1232 
 1233 
Forslag til vedtak: 1234 
Det skal på møtet velges én leder og fire medlemmer for ett år. Valgperioden er fra og med 01. juli 2020 til og med 1235 
30. juni 2021. 1236 
 1237 
SAKSOPPLYSNINGER 1238 
 1239 
Valgkomiteen har som oppgave å innstille overfor Velferdstinget i valg på Velferdstingets høstvalgmøte og 1240 
Velferdstingets vårvalgmøte. Valgkomiteens arbeid er vedtektsfestet i kapittel 8 i Velferdstingets vedtekter, og den 1241 
skal innstille på alle verv nevnt der. 1242 
  1243 
Vervet som valgkomitéleder er honorert med 0,1% av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer for hver møtedag 1244 
med valgkomiteen og i Velferdstinget. 1245 
 1246 
 1247 
 1248 
 1249 
 1250 
 1251 
 1252 
 1253 
 1254 
 1255 
 1256 
 1257 
 1258 
 1259 
 1260 
 1261 
 1262 
 1263 
 1264 
 1265 
 1266 
 1267 
 1268 
 1269 
 1270 
 1271 
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NOMINASJON TIL STYRET I UNIVERSITAS 1272 
 1273 
Saksnummer: 029/20-05 1274 
Type sak: Valgsak 1275 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1276 
Vedlegg:  1277 
 1278 
Saksgang: 1279 
I disse valgene presenteres alle kandidater for vervet det nomineres til ved valgets begynnelse. Etter valgtale på 1280 
inntil fire minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene. Det nomineres først til styreleder og deretter til 1281 
styremedlem. 1282 
  1283 
 1284 
Forslag til vedtak: 1285 
Det skal på møtet nomineres én styreleder, med personlig vara, for to år og ett styremedlem, med personlig vara, 1286 
for to år til styret i Universitas. Vervene trer i kraft i tråd med Universitas’ vedtekter. 1287 
 1288 
SAKSOPPLYSNINGER 1289 
 1290 
Universitas har styremøter 3-4 ganger i semesteret, og styret jobber primært med økonomi og strategi. Det er viktig 1291 
at styremedlemmene får en god oversikt i Universitas, slik at det er en forsvarlig organisering av virksomheten. 1292 
  1293 
Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb. Det 1294 
ses på som lærerike og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille. 1295 
 1296 
 1297 
 1298 
 1299 
 1300 
 1301 
 1302 
 1303 
 1304 
 1305 
 1306 
 1307 
 1308 
 1309 
 1310 
 1311 
 1312 
 1313 
 1314 
 1315 
 1316 
 1317 
 1318 
 1319 
 1320 
 1321 
 1322 
 1323 
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NOMINASJON TIL STYRET I RADIO NOVA 1324 
 1325 
Saksnummer: 030/20-05 1326 
Type sak: Valgsak 1327 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1328 
Vedlegg:  1329 
 1330 
Saksgang: 1331 
I disse valgene presenteres alle kandidater for vervet det nomineres til ved valgets begynnelse. Etter valgtale på 1332 
inntil fire minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene. Det velges først til styreleder, deretter til nestleder og til 1333 
slutt styremedlem. 1334 
 1335 
Forslag til vedtak: 1336 
Det skal på møtet nomineres én styreleder, med personlig vara, for to år, én nestleder, med personlig vara, for to 1337 
år og ett styremedlem, med personlig vara, for ett år til styret i Radio Nova. Vervene trer i kraft i tråd med Radio 1338 
Novas vedtekter. 1339 
 1340 
SAKSOPPLYSNINGER 1341 
  1342 
Radio Nova har styremøter omtrent hver tredje uke der de tar seg av strategi, økonomi og retningslinjer for Radio 1343 
Nova. Styret vedtar og reviderer budsjett, har kontroll på regnskap og tar mye av ansvaret for drift og planlegging. 1344 
Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Radio Nova, slik at det er en forsvarlig organisering av 1345 
virksomheten. 1346 
Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb. Det 1347 
ses på som lærerike og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille.  1348 
 1349 
 1350 
 1351 
 1352 
 1353 
 1354 
 1355 
 1356 
 1357 
 1358 
 1359 
 1360 
 1361 
 1362 
 1363 
 1364 
 1365 
 1366 
 1367 
 1368 
 1369 
 1370 
 1371 
 1372 
 1373 
 1374 
 1375 
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NOMINASJON TIL STYRET I ARGUMENT 1376 
 1377 
Saksnummer: 031/20-05 1378 
Type sak: Valgsak 1379 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 1380 
Vedlegg:  1381 
 1382 
Saksgang: 1383 
I disse valgene presenteres alle kandidater for vervet det nomineres til ved valgets begynnelse. Etter valgtale på 1384 
inntil fire minutter åpnes det for spørsmål til kandidatene. Det nomineres først til styreleder og deretter styremedlem. 1385 
 1386 
Forslag til vedtak: 1387 
Det skal på møtet nomineres én styreleder for ett år og ett styremedlem, med personlig vara, for ett år til styret i 1388 
Argument. Vervene trer i kraft i tråd med Arguments vedtekter. 1389 
 1390 
Styreleder innstilles etter forslag fra styret i Argument. Styret i argument foreslår at Ida Helene Andersen fortsetter 1391 
som styreleder. 1392 
 1393 
SAKSOPPLYSNINGER 1394 
 1395 
Styret i Argument har ansvaret for å forvalte, føre tilsyn og påse at den daglige ledelse og foreningens generelle 1396 
virksomhet foregår på en betryggende måte. Utover dette skal de fastsette og revidere budsjett, sette planer for 1397 
foreningen og revidere planer for foreningen.  1398 
 1399 
Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb. Det 1400 
ses på som lærerike og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille.  1401 
 1402 
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