AU‐møte
02 oktober 2019, 09.20 til 12.00
Blæstad

Saksdokument
AU‐01/19 Kons tuering

5 minutter

OTRS‐sak:

Beslutning

Saksoppmelder: arbeidsutvalget

Torje Martnes

Opphav: konstitusjonelt

Saksframlegg:
Saken omhandler behandling av innkalling, saksliste og tidsplan samt valg av møteledelse og
referent.
Oppfordringer fra AU‐seminar sommeren 2019:
Innkallinger til AU‐møter skal sendes ut innen fem virkedager før møtet.
Møtetiden skal som utgangspunkt ikke overskride 4 timer.
Møteledelse skal gå på rundgang blant AU‐medlemmene med mindre annet er avtalt.
Oppgaven som referent skal gå på rundgang blant AU‐medlemmene i de tilfeller hvor staben ikke
fører referat.
Saksdokument med saksliste og tidsplan ble sendt ut via admincontrol.

Forslag til vedtak:
1. Innkalling godkjennes.
2. Saksliste og tidsplan godkjennes.
3. Ida Karoline Kjernåsen Kjønnsberg velges som ordstyrer.
4. Alexander Eriksson velges som referent.
5. ____ velges til å signere referat fra møtet.

AU‐03/19 Orienteringer
OTRS‐sak:
Saksoppmelder: arbeidsutvalget
Opphav: konstitusjonelt

Saksframlegg:
Det orienteres under dette møtet fra:
1. Arbeidsutvalgets medlemmer
2. Organisasjonskonsulentene
3. Evt. kontrollkomiteen og valgkomiteen

15 minutter
Orientering
Ordstyrer

AU‐90/22 Status for oppnevninger

10 minutter

OTRS‐sak:

Orientering

Saksoppmelder: Torje Martnes

Torje Martnes

Opphav: Torje Martnes
Torje gir en status på hvordan vi ligger an med oppnevninger til høgskolens råd og utvalg.

AU‐78/19 Oppnevning l utdanningsutvalget
OTRS‐sak: 20035872
Saksoppmelder: Torje Martnes

10 minutter
Beslutning
Torje Martnes

Opphav: Anne‐Berit Halberg

Saksframlegg:
Vervet er utlyst og frist er satt til 24. september.
Innkommende motivasjonsbrev knyttes til OTRS‐sak.
Forslag til vedtak:
1. Oppnevning gjøres via e‐post‐vedtak den 25. september.

AU‐87/19 Deltagelse i NSOs høstkonferanse
OTRS‐sak: 20036570
Saksoppmelder: Torje Martnes
Opphav: NSO

Saksframlegg:
Konferansen er 25.‐27. oktober i Kristiansand på Universitetet i Agder.
Medlemslag inviteres til å delta med 2 deltakere. Det anbefales at leder er en av de som reiser.
Temaet for årets konferanse er: «Det er lov å banne i kjerka»
NSO skal være en organisasjon hvor mangfold av meninger skal være lov, det er ønskelig med
ulike meninger.

Detaljert program og informasjon blir tilsendt når det nærmer seg.
Påmeldingsfrist er 1. oktober
Frist for å bestille reise med tog eller buss eventuelt fly er 12. oktober.

AU‐72/19 Trysil‐seminar
Vi snakker om hvordan vi synes gjennomføringen av Trysil‐seminaret har gått.

AU‐92/24 Deltagelse på konferanse for Studenter som inkluderes;
lykkesbedre!
Vi er invitert til å deltar i prosjektet for studenter suksess i høyre utdanning som arrangerer en
konferanse med tema om Studenter som inkluderes; lykkes bedre!
Konferansen avholdes i Bodø 9‐ 10 desember. Iben Kardel som også skal holde et innlegg under
konferansen ønsker at to ifra StInn skal være representert i konferansen, derav Velferds‐ og

10 minutter
Beslutning
Torje Martnes

læringsmiljøpolitisk ansvarlig og en annen studentrepresentant. Både SINN og HINN vil være
representert på konferansen.
Deltagelse fra Stinn, Hinn og Sinn på konferansen vil gi oss en dialog‐plattform til å jobbe videre
med tiltak om hva vi skal gjøre for at studentene skal lykkes i sine utdanninger.

Forslag til vedtak:
1. AU vedtar at ____ skal delta på konferansen sammen med Velferds‐ og læringsmiljøpolitisk
ansvarlig.

AU‐65/19 Forberedelser og ansvarsfordeling ifm. parlamentsmøter
AU‐93/25 Oppnevning av representanter l SINN Helse‐prosjekt
AU‐68/19 OU‐prosjektet
AU‐74/19 Oppnevning av lokal ordstyrer
AU‐79/19 Oppnevning l valgstyre

