13.02.19

MØTEINNKALLING
Til: Studentparlamentets medlemmer
Møtedato: 20.02.2019, kl 17.00
Møtested: Auditorium 2, UiT Campus Breivika

Referat- og orienteringssaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av referat
3. Orientering fra leder
4. Orientering fra nestleder
5. Orientering fra karriere-, arbeidsliv- og internasjonaliseringsansvarlig
6. Orientering fra utdanningspolitisk- og forskningsansvarlig
7. Orientering fra Universitetsstyret
8. Orientering fra Samskipnadsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering)
9. Orientering fra Studentparlamentets aktivitetsfond
Vedtakssaker:
58-1819 Hvordan profilere Studentparlamentet på Studentlivkvelden?
59‐1819 Priser ved Studentparlamentet UiT – Norges arktiske universitet
60-1819 Spilleregler under listevalget
Etter vedtakssakene samles parlamentet i Árdna for sosialisering og uformell dialog om hvordan vi skaper
et godt internmiljø i Studentparlamentet (se vedlagt invitasjon).
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Orientering Leder
Kjære parlament
Siden forrige parlamentsmøte har jeg vært en tur i Alta og snakket med Campustinget i Finnmark
om hvordan arbeidet deres har gått, på samme turen har jeg fulgt opp Pedagogstudentenes
lokallag i Alta med deres problematikk med studiekvalitet og annet. Jeg fikk også muligheten til å
delta på studentquiz på City Scene og deltatt på sjakkturnering arrangert av Altastudentenes
idrettsforening hvor jeg plasserte 3., passe fornøyd 
Jeg har også vært i kontakt med NSO og snakket om evaluering av den landsdekkende
demonstrasjonen i slutten av november. Det virker til å være en generell enighet om at
etterarbeidet av demonstrasjonen kunne vært bedre.
Jeg har arrangert møte med studentutvalgene hvor vi diskuterte hvordan de forskjellige
utvalgene jobber, hvilke utfordringer de har og hvilke av disse som er sammenfallende med
Studentparlamentet og de andre studentutvalget. Møtet var veldig fruktbart og vi kommer til å ha
månedlige møter resten av studieåret.
Vi begynner å nærme oss sluttfasen i det overordnede planleggingsarbeidet rundt studiestart, vi
kjører i disse dager en bred rekrutteringskampanje til styret i Debutuka hvor vi håper å få mange
engasjerte studenter med, her er Studentparlamentet, Driv, UiT og Samskipnaden på banen med
egne videosnutter. Arbeidet er nok en av de store seierne dette året
Jeg har også fått æren av å treffe og diskutere internasjonal studentpolitikk med vinneren av
studentenes fredspris, Fasiha Hassan fra Sør-Afrika. Det var en ekstremt lærerik opplevelse som
jeg kommer til å ta med meg videre i arbeid nasjonalt og internasjonalt for studentenes
rettigheter og like muligheter.
Vi har drevet en god del planleggingsarbeid inn mot valget, vi er i skrivende stund i gang med å få
satt tid og sted for debatt i løpet av listevalget hvor Khrono sender debattleder opp til Tromsø.
12.-14. februar har vi arrangert U5-møte i Tromsø, da har vi diskutert mange sammenfallende
utfordringer både lokalt og nasjonalt, samt bygget tettere bånd mellom studentdemokratiene.
-Daniel Hansen Masvik
Leder Studentparlamentet UiT
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Orientering - nestleder
Kjære parlament
Under forrige parlamentsmøte var jeg i Italia på ny rusforebyggende samling med prosjektet
«Stand Against Drugs», samme prosjekt som samlingen på Malta i november 2018. Det var en
lærerik samling med godt pedagogisk opplegg. Læringsutbyttet består av hvordan jobbe som
team, psykiske, fysiske og eventuelle biologiske grunner bak et rusmisbruk. I tillegg fikk vi god
opplæring i hvordan man kan planlegge og gjennomføre en nettkampanje.
Studentlivkvelden 14. mars
Det er planlagt å avholde en ny studentlivkveld torsdag den 14. mars klokken 19.00 til 22.00. Den
første vi avholdt i høst gikk bra og hadde et godt oppmøte av nysgjerrige studenter.
Planleggingsgruppa av dette arrangementet, som jeg er en del av, ønsker derfor å arrangere en
ny studentlivkveld, med enda mer foreninger og organisasjoner som deltar samt mer aktivitet på
scenen. Det kommer en egen sak i dette parlamentsmøtet der jeg spør våre representanter om
innspill til aktivitet samt deltakere til stand.
Studentforeningsfestival
Jeg er med i en arbeidsgruppe som planlegger og ser på muligheten til å arrangere en
studentforeningsfestival med en varighet på to dager, under semesterstart til høsten. Tanken bak
et slik arrangement er at man allerede i fadderuka kan få prøvd ut og bli kjent med
studentforeninger- og organisasjoner, der man kan få delta på treninger, øvinger og aktiviteter –
som er åpen for alle interesserte. Slik kan man tidlig få prøvd ut om det er noe man ønsker å bli
en del av og drive med. Videre kan terskelen for å ta kontakt igjen med en forening, være mye
lavere, da man har et fjes og en kontakt med vedkommende i foreningen. Det kan være et godt
tiltak mot ensomhet, siden mangel på tilknytning kan bidra til frafall.
U5-samling i Tromsø
Den 12. til 14. februar har leder og jeg deltatt på ny U5-samling, som denne gangen ble avholdt
på UiT i Tromsø. Det har vært en samling bestående av gode og innholdsrike diskusjoner om
dagsaktuelle temaer. Nok et vellykket møte med nettverkets studentledere- og nestledere.
To nye Toyparties
Vi planla og promoterte for å arrangere to nye Toyparties i anledning Valentinsdagen, den 13. og
14. februar. Grunnet lavere påmelding enn forventet, ble disse arrangementene dessverre avlyst.
Det er uvisst om antallet påmeldte kan ha en sammenheng med en ellers fullpakket uke med
StudentUKAs revy, quiz og konsert, eller iTromsø sin ordførerduell. Dette er bare spekulasjoner
fra min side.
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For spørsmål, ta gjerne kontakt.

Vennlig hilsen
Martine Tennholm
Nestleder
+47 92 66 13 33
nestleder@sp.uit.no
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Orientering - KAI
Karriere, arbeidsliv og internasjonalisering
Ærede parlament
En skikkelig opptur i den siste tiden var definitivt å få møte vinneren av studentenes fredspris,
Fasiha Hassan. Hun er en aktivist og studentleder for #Feesmustfall-aksjonen i Sør-Afrika. Møtet
var utrolig inspirerende og viser til ulike perspektiver av studentpolitikk. Jeg lærte at vi som er så
heldige med at vi har mange arenaer som er tilrettelagt for studentenes stemme, må utnytte
disse ressursene bedre.
Bærekraftskonferansen som ble arrangert i Bergen for andre år på rad vil jeg si var en suksess.
Det var definitivt et behov å diskutere de store spørsmålene; som skal man prioritere mer
forskning eller trengs det å iverksette tiltak øyeblikkelig for å nå bærekraftsmålene? Her ble også
plan S, open science, tatt opp gjentatte ganger. Hvordan man skal betrakte utdanning ble også
diskutert, og at man kanskje i fremtiden velger utdanning på bakgrunn av hvilket bærekraftsmål
man vil være med å ivareta. Navnet på konferansen het re:thinking / re:working, som er en god
beskrivelse for hva konferansen inneholdt. Anbefaler fremtidens AU å stille sterkt, gjerne med
Studentparlamentsmedlemmer også, fordi man kan få ny innsikt i hvordan man kan koble
studentpolitikk og bærekraftsmålene.

Planleggingen av et kulturseminar for utvekslingsstudenter har kommet i gang og har nå en
tentativ dato på 27. eller 04. mai. Jeg har fått med noen engasjerte studenter samt litt hjelp fra
Samskipnaden for å realisere en skikkelig god kulturell opplevelse for de som kommer fra helt
andre steder i verden, og ta med seg litt av Nord-Norge når de reiser hjem igjen.
Jeg har også innen Studentparlamentsmøte vært på befaringstur til NTNU og besøke de med
ansvar for Bridge-portalen. Mer om det besøket under muntlig orientering.
I tillegg til vanlig drift har jeg vært ekstra mye i dialog med ISU og hjelper dem med en pågående
sak med Samskipnaden, samt fulgt opp saker som skjer på campus Narvik.
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Som insta-ansvarlig prøver jeg hardt å holde liv i den fine Instagramkontoen vår @studentuit.
Følg oss der for mer innsikt i AU sin hverdag!
Vennlig hilsen
Marie Sivertsen
Internasjonaliserings- og næringslivsansvarlig
E-post: marie@sp.uit.no
Telefon: 404 65 703
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Orientering fra Utdannings- og forskningsansvarlig
Ærede Parlament!

Siden sist har det ikke vært avholdt møter i min ordinære møterekke i utvalgene der jeg er
studentrepresentant. Likevel vil dere i min muntlige orientering høre hva som er status i LMU og
Strategisk forskningsutvalg. Ellers har tiden gått til å være på kontoret og gjøre andre
arbeidsoppgaver for å få arbeidshverdagen til å gå rundt.
6. februar feiret vi samefolkets dag. Jeg og Marie deltok på markeringen som ble arrangert i
Ardna som var fullstappet med folk. Det var samisk musikk, foredrag om arbeidet med samisk
forskning og en tale av rektor. En veldig fin markering!
Jeg og Martine har hatt et oppslag i Nordlys sammen med Sebastian Henriksen om de tomme
legekontorene på Kraft. Det politiske vedtaket om at det skal opprettes et eget legesenter på
campus ble vedtatt allerede høsten 2017, lokalene på Kraft er på plass, så nå venter vi bare på at
kommunen skal følge opp sine egne vedtak og ansette fastleger. Derfor er det viktig å pushe på i
media for at vi skal få fortgang i prosessen!
Jeg har jobbet opp mot IT avdelingen og frontet viktige saker for studentene. Blant annet har jeg
tatt opp kursing av forelesere i de digitale verktøy som finnes. IT avdelingen opplever at de tilbyr
nok kurs til undervisere, men likevel møter ikke underviserne som har behov for opplæring opp.
Vi jobber nå med å senke terskelen for å delta på kurs slik at underviserne kan være oppdaterte
på digital kompetanse. Vi snakket også om podcast/strømming av forelesninger, noe som er en
vanskelig debatt. Vi skal jobbe med dette i de relevante utvalgene som finnes ved UiT, og håper
på å finne en god løsning for alle.
Videre gleder jeg meg til å drive valgkamp sammen med dere!

Tonje Nilsen
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Orientering fra Universitetsstyret
Siden forrige møte i studentparlamentet har vi hatt et møte i universitetsstyret, der ble blant
annet diskusjonen rundt organiseringen på instituttnivå behandlet for føreste gang og hvis noen
har innspill på dette temaet tar vi gjerne imot det. også på dette møtet gikk vi gjennom HMS og
beredskapsrapporten til UiT for 2018. ellers gikk vi gjennom styrets beretning fra 2018. ellers kan
det også meldes om at retningslinjene for mobbing og trakassering ble orientert om på
styremøtet og er vedtatt av LMU.
Vi har også vært på kollegialforum i Bergen siden forrige møte, og der var det fokus på bærekraft
og hvordan vi som sektor kan få påvirkning for å jobbe opp mot FNs bærekraftmål. Det var veldig
interessant å få innblikk i hvordan andre institusjoner i vår sektor jobber med bærekraftmålene.
Ved spørsmål eller innspill er det bare å ta kontakt.
Mvh
Ole Even Andreassen og Cecilie Mathisen
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Orientering fra Studentparlamentets aktivitetsfond
Siden forrige møte har det vært én tildeling fra Studentparlamentets aktivitetsfond:
Maja Sandvik Lockert har fått kr 858 for å delta på samling for studentlag tilknyttet SV og SU.
Vedlegg:
-

Rapport fra Maja S. Lockert

Vedlegg

Rapport fra Maja S. Lockert
Dag 1 startet på Stortinget, der Audun Lysbakken og rådgiveren til Mona Fagerås snakket om
hvilke saker SV arbeider med på stortinget knyttet til studenter. Videre fikk vi komme med innspill
til hva SV burde arbeide med videre tilknyttet samme tema. Etter besøket på stortinget dro vil til
partikontoret, hvor vi var resten av helgen. Der fikk hvert studentlag en kort presentasjon hver
om sitt studentlag, noe som jeg personlig fikk mye inspirasjon av. Etter det snakket Kristian
Fjellanger, SV sin tidligere valgkampsekretær, om hvordan man driver et godt lokallag. På slutten
av dagen var det sosialt opplegg der vi hadde mer tid til å diskutere studentpolitikk.
Dag 2 startet med Andreas Sjalg Unneland som fortalte hva Sosialistisk Ungdom jobbet med
knyttet til studenter. Etter dette hadde Kristian en bolk knyttet til valgkamp. Samlingen ble
avsluttet med en generell diskusjon knyttet til aktiviteter i studentlagene og andre saker knyttet
til studentpolitikk.
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SAK 58-1819 Hvordan profilere Studentparlamentet på
Studentlivkvelden?
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 20.02.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Den 14. mars arrangeres Studentlivkvelden på Driv klokken 19.00 til 22.00. På Studentlivkvelden
møter du det store mylderet av studentforeninger ved UiT. Enten du er interessert i skiturer, spill,
synging, saxofon, strikking eller noe helt annet, finner du kanskje flokken for deg her.
Studentlivkvelden arrangeres i samarbeid mellom Samskipnaden, Studentparlamentet ved UiT,
Studentsamfunnet Driv og TSI. Arrangementet er gratis for alle. Studentforeningene viser frem
aktiviteten sin på hele driv. Her vil det være byttekveld, debatter, sang, dans, kampsport og mye
mer!
Det er ønskelig at Studentparlamentet deltar med stand samt en aktivitet på caféscenen,
eksempelvis debatt, sofaprat, kurs o.l.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet gir innspill og melder deltakere til studentlivkvelden.
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SAK 59 - 1819 Priser ved Studentparlamentet UiT – Norges arktiske universitet
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 20.02.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Studentparlamentet ønsker å sette fokus på den viktige jobben som gjøres av
studentforeningene ved UiT – Norges arktiske universitet. Studentforeninger er viktig
studentvelferd, av studentene og for studentene. Vi ser at denne jobben blir anerkjent blant
annet gjennom opprettelsen av Samskipnadens studentliv-tjeneste, og Studentparlamentet vil
være en aktiv deltaker i å synliggjøre arbeidet som legges ned i et mangfoldig miljø av
studentorganisasjoner.
Derfor vil vi nå opprette egne priser som Studentparlamentet er ansvarlig for å dele ut, og vi
ønsker representantenes syn på dette. Forslaget til vedtak er å nedsette statutter for disse
prisene så vi kan begynne arbeidet allerede i år, og da ønsker forslagsstiller spesielt å få forslag
knyttet til spørsmålene:
-

Hvilke priser bør deles ut?

-

Hvem bør kunne få dem?

-

Hvilke kvaliteter bør en organisasjon ha for å få en pris?

-

Hvem skal bestemme hvem som får prisene?

Vedlegg:
- Forslag til statutter for Studentparlamentets priser
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet oppretter priser og vedtar statutter for prisene.

11

13.02.19

1
2

Statutter for priser ved Studentparlamentet UiT –
Norges arktiske universitet

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1. Generelt om prisene
Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske universitet deler årlig ut følgende priser:
 Årets Studentforening
 Årets linjeforening
 Årets nykommer
 Årets undervisningspris (studentforeninger som i stor grad er faglig rettet og driver
med f. eks. opplæring).
 Årets Bærekraftspris (studentforeninger som direkte eller indirekte jobber opp mot
bærekraftsmålene)
 Årets studentutvalg

13
14

Prisene bør være 5000 kroner (avhengig av finansiering) og et diplom. Innstillingskomiteen
står fritt til å dele ut andre oppmerksomheter tilhørende prisene.

15
16

Prisene skal stimulere til økt innsats og inspirere prisvinnerne. Premiere tiltak som stimulerer
til godt studentmiljø.

17
18
19

Priser som inkluderer midler, skal i sin helhet brukes til tiltak i tråd med de enkelte prisers
formål. Prisene skal ikke føre til noen form for reduksjon av driftsmidler,
utstyrsbevilgninger eller andre goder som ordinært tilkommer prisvinneren.

20

Kriteriene for hver enkelt pris beskrives nærmere i statuttenes punkt 7.

21
22
23
24
25
26

2. Nominasjoner
Nominasjoner skal minimum inneholde informasjon om:
 Hvem som nomineres
 Hvem som er forslagsstiller
 Kontaktperson for nominasjonen
 Skriftlig begrunnelse

27

Nominasjoner skal sendes på eget skjema innen annonsert frist.

28
29

Krav til dokumentasjon: Nominasjonene skal være godt begrunnet og dokumentert.
Dokumentasjon sendt etter fristens utløp, vil ikke bli vurdert.

30
31
32
33
34

3. Hvem kan nominere?
 Registrerte studenter
 Ansatte
 Råd og utvalg
 Forskningsgrupper og fagmiljøer
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35
36

4. Hvem kan motta Studentparlamentets priser?
Studentforeninger ved alle campus tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet.

37
38
39
40
41

En Studentforening kan nomineres til flere priser samtidig og en pris kan deles mellom flere
kandidater. En tidligere prisvinner kan ikke tildeles en pris på nytt før det er gått minimum 1
år etter at vedkommende mottok siste pris i samme kategori.

42
43
44

Det oppnevnes egen komité til å vurdere nominasjonene og avgi innstilling. Komiteen skal
ledes av Studentparlamentets leder eller den leder utpeker. Komiteens leder har ikke
stemmerett.

45
46
47
48

Alle komitémedlemmer har lik stemmerett. Det skal føres referat fra møtene og
Studentparlamentets organisasjonskonsulent har ansvar for komiteenes sekretariat. Komiteen
skal bestå av tre studenter, én ansatt fra universitetet og én fra Samskipnaden. Komiteen
oppnevnes for ett år av gangen.

49
50
51
52

Pris utdeles bare når det foreligger innstilling fra en komité. Komiteene kan innhente
supplerende vurderinger fra utenforstående. Ved uenighet fattes avgjørelse ved avstemning
og simpelt flertall. Komiteen skal avgi en begrunnet innstilling av nominasjonene vurderes
blant de fremste. Innstilling skal vedlegges en liste over vurderte og nominerte kandidater.

53

Alle prisene vurderes av samme komité.

54
55
56
57

6. Saksgang
Prisene utlyses årlig i januar, med nominasjonsfrist i mars og deles ut under samling for
studentforeninger på vårsemesteret. Dersom denne ikke finner sted kan prisene deles ut ved
studiestart eller annen anledning.

58
59
60
61
62

Navn på vinnerne gjøres ikke kjent før ved tildeling.

5. Innstillingskomiteen

7. Kriterier for de ulike prisene
7.1. Årets Studentforening
Formål og kriterier:

63
64

7.2. Årets linjeforening

65
66

7.3. Årets nykommer

67
68

7.4. Årets undervisningspris

69
70

7.5. Årets Bærekraftspris

Formål og kriterier:
Formål og kriterier:
Formål og kriterier:
Formål og kriterier:
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SAK 60-1819 Spilleregler under listevalget
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 20.02.2019
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Da er siste sak om listevalget kommet, listevalget åpner om 5 dager og arbeidsutvalget håper alle
som stiller liste er klar for å skape et heidundrende engasjement og få den høyeste
oppslutningen i Student-Norge.
I den sammenhengen ønsker arbeidsutvalget en valgkamp basert på saker studentene syns er
viktig, ikke persondyrking som ikke kommer til å tjene studentene i det lange løp. Derfor ønsker
vi at det åpnes en diskusjon om hva vi ønsker i valgkampen og hva som er uønsket at skal skje i
valgkampen.
Dette ligger i stor grad til listene å spille inn, målet er å få til en valgkamp som engasjerer og
promoterer Studentparlamentet som en bra plass å engasjere seg.
Dette blir da et åpent forum for alle å ta til orde om hva de syns er viktige prinsipper for
listevalget 2019.
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