AU‐møte
18 februar 2020, 12.00 til 16.00
Lillehammer

Saksdokument
LUNSJ

45 minutter

AU‐01/20 Kons tuering

10 minutter

Saksoppmelder: arbeidsutvalget

Beslutning

Opphav: konstitusjonelt

Torje Martnes

Saksframlegg:
Saken omhandler behandling av innkalling, saksliste og tidsplan samt valg av møteledelse og
referent.
Innkallinger til AU‐møter skal sendes ut innen fem virkedager før møtet.
Møtetiden skal som utgangspunkt ikke overskride 4 timer.
Leder skal være ordstyrer (nestleder alternerer ved behov).
Staben fører referat fra møtet. Kun overordnede punkter fra diskusjonen skal føres i referatet.
Navn på hvem som sier hva skal fortrinnsvis ikke referatføres.
Saksdokument med saksliste og tidsplan ble sendt ut via admincontrol.

Forslag til vedtak:
1. Innkalling godkjennes.
2. Saksliste og tidsplan godkjennes.
3. Torje Martnes velges som ordstyrer.
4. Mari Karenersen velges som referent.
5. ____ velges til å signere referat fra møtet.

AU‐02/20 Orienteringer
Saksoppmelder: arbeidsutvalget
Opphav: sedvane

10 minutter
Orientering
Ordstyrer

Saksframlegg:
Det orienteres under dette møtet fra:
1. Arbeidsutvalgets medlemmer
2. Organisasjonskonsulentene
3. Evt. kontrollkomiteen og valgkomiteen
Hovedpunkter fra orienteringene føres i referatet.

AU‐03/20 Oppdatering fra studiestedene
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15 minutter

Saksoppmelder: arbeidsutvalget
Opphav: sedvane

Orientering
Torje Martnes

Saksframlegg
Kontaktpersonene orienterer om siste nytt fra studiestedene.
Hovedpunkter fra orienteringene føres i referatet.

AU‐29/20 Orientering fra SAIH

40 minutter

Saksoppmelder: Torje Martnes

Orientering

Opphav: Torje Martnes

Marte Mørk

Bakgrunn
SAIH står for Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond. Hvert høstsemester kan
man velge å gi 40 kr. i støtte til SAIH.
I sittende AU har Gesine vært kontaktperson for SAIH.
Vår kontaktperson fra SAIH, Marte Mørk har ønsket å komme i kontakt med oss for å presentere
hva SAIH jobber med og hvordan vi kan hjelpe dem med arbeidet.
Saksframlegg
Avtalt at Marte deltar på møtet fra klokken 13:00.
Hun blir også med på lunsj.

Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond (SAIH) er Norges største
studentbevegelse for internasjonal solidaritet. SAIH ble opprettet i 1961 som en del av norske
studenters engasjement i kampen mot apartheid i Sør‐Afrika, og er en av Norges eldste
bistandsorganisasjoner. SAIH arbeider for at alle skal ha tilgang til inkluderende og god utdanning
i en verden med rettferdig fordeling, uten brudd på menneskerettigheter og demokrati.
SAIH er drevet av og for norske studenter og akademikere. Bærebjelken til SAIH er medlemmene.
SAIH har ikke personlig medlemskap, men er en demokratisk medlemsbasert organisasjon med
lokallag, studentdemokratier, universitets‐ og høgskolestyrer og nasjonale
interesseorganisasjoner for studenter og landsomfattende akademikerorganisasjoner som
medlemmer. Medlemmer av SAIH har stemmerett på Årsmøtet. Her legges grunnlaget for SAIH
sitt arbeid i året som kommer og alle våre medlemmer kan bidra til å påvirke vår politikk.
Frivillige bidrag fra studenter og akademikere er en av organisasjonens viktigste inntektskilder,
og kan gis gjennom semesteravgiften hvert semester. Disse midlene går primært til vårt
langsiktige utviklingssamarbeid. I dag støtter SAIH om lag 30 lokale organisasjoners prosjekter
innen høyere utdanning, forskning og opplæring i Sør‐Afrika, Zambia, Zimbabwe, Bolivia,
Nicaragua, Colombia og Myanmar. For eksempel støtter SAIH organisasjoner i Zimbabwe som
jobber med å fremme akademisk frihet. I Zimbabwe risikerer studenter og akademikere å bli
utsatt for vold, fengsling, trusler og overgrep dersom de engasjerer seg politisk for å fremme
demokrati og menneskerettigheter. På få år har titalls studenter blitt urettmessig arrestert eller
anholdt, og mange har også blitt kidnappet og torturert. Disse overgrepene går ikke bare ut over
enkeltmenneskene, de går ut over hele samfunnet.
I tillegg til å gi utdanningsbistand bedriver SAIH også informasjons‐ og politisk påvirkningsarbeid i
Norge. SAIH har de siste årene hatt kampanjer som har vakt stor oppmerksomhet. Blant annet
informasjonskampanjen Radi‐Aid, en kampanje med mål om å bidra til et mer nyansert
verdensbilde og utfordre fordommer og stereotypier. Vi har også oppnådd store politiske
gjennomslag: Nylig ankom en femte runde med studenter gjennom Students at Risk‐ordningen,
som gir forfulgte studentaktivister som arbeider for demokrati og menneskerettigheter
muligheten til å fullføre sine studier i Norge.
Mer informasjon om noen av våre suksesshistorier fra de siste årene:
Radi‐Aid‐ kampanjen har fått massiv internasjonal oppmerksomhet helt siden 2012. I 2017
utviklet vi en sosiale medier‐guide for studenter og andre som reiser utenlands, som flere
høyere utdanningsinstitusjoner har implementert.
2019 – Over 150.000 Verdens Beste Nyheter‐aviser ble delt ut til norsk offentlighet. Disse
inngår i et prosjekt med mål om å spre positive nyheter om verdens utvikling.
2018 – Politisk gjennomslag for videreføring av «Students at risk»‐ordningen.
Sterkt involvert i Norges lederskap for deklarasjonen for beskyttelse av skoler, som over
101 stater nå har signert.
Vårt initiativ «Lånekassen for utvikling» ble lansert 5. september 2019 av utviklingsminister
Dag Inge Ulstein, som del av Kunnskapsbanken, for å sikre rettferdig tilgang til høyere
utdanning globalt.
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PAUSE

10 minutter

AU‐26/20 Status for utlysninger, rekru ering og valg

10 minutter

Saksoppmelder: Torje Martnes

Orientering

Opphav:

Torje Martnes

Bakgrunn
Ved PM1 skal det gjennomføres valg av ny kommunikasjonsansvarlig og delegasjon til LM NSO i
tillegg til at parlamentet skal suppleres. 

Saksframlegg
Torje avgir en status for rekruttering og antall kandidater som har stilt.

AU‐23/20 Gjennomgang av aktuelle temaer fra ledersamling i NSO

15 minutter

Saksoppmelder: Torje Martnes

Orientering

Opphav: Torje Martnes

Torje Martnes

Bakgrunn
Torje deltok på ledersamling med NSO i slutten av januar.

Saksframlegg
Torje presenterer de viktigste sakene som ble tatt opp på ledersamlingen og hvordan disse kan
ha overføringsverdi til oss.

Forslag til vedtak:
01.

AU‐27/20 Insen vprogram for rekru ering
Saksoppmelder: Torje Martnes
Opphav:

10 minutter
Beslutning
Torje Martnes

Bakgrunn
I budsjettet er det satt av en del midler til innkjøp av profileringsartikler.
Det er også planlagt å gjøre innkjøp for fem år om gangen og periodisere det over fem år.
Saksframlegg
Et så stort innkjøp krever at vi har gode planer for hva vi skal oppnå med innkjøpet og hvordan vi
skal fordele profileringsartiklene.
I den forbindelse har det blitt laget noen skisser til et insentivprogram for rekruttering. Tanken er
at profileringsartiklene som kjøpes skal kunne brukes som insentiv for tillitsvalgte og deles ut
f.eks. når noen stiller til gjenvalg.
Dette er fortsatt mest på et idéstadium og insentivprogrammet må konkretiseres mer før det kan
rulles ut. Det er også en fordel å se dette i sammenheng me planlagte dokumentene
markedsførings‐ og kommunikasjonsstrategi samt rekrutteringsstrategi/rutine.
Staben vil få i oppgave å jobbe videre med insentivprogrammet, men det må forankres i AU og
alle større avgjørelser knyttet til dette vil bli drøftet med AU.
I første omgang blir idéen presentert. Forslaget som legges fram er at AU stiller seg bak
intensjonen, slik at arbeidet med intensivprogrammet kan fortsette.

Forslag til vedtak:
01. Arbeidsutvalget stiller seg positive til intensjonen bak insentivprogrammet og ønsker at
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prosjektet konkretiseres i løpet av våren, med mål om innkjøp av artikler senest innen studiestart
høsten 2020.

AU‐28/20 Nyhetsbrev

10 minutter

Saksoppmelder: Torje Martnes

Diskusjon

Opphav:

Ida Karoline K. Kjønsberg

Bakgrunn
Det er startet et arbeid med å lage et nyhetsbrev som skal sendes ut til tillitsvalgte i StInn.
Nyhetsbrevet skal være en ny informasjonskanal til klassetillitsvalgte, studentrådsstyrer og
sentrale tllitsvalgte hvor sentrale organer kan gi relevante beskjeder og informasjon til resten av
organisasjonen.
Målet er at dette skal bidra til økt følelse av inkludering (sånn at også klassetillitsvalgte skal føle
seg som en del av StInn). Videre så tror vi at dette vil bedre informasjonsflyten og øke forståelsen
og interessen for det arbeidet som StInn gjør. Sist men ikke minst så skal nyhetsbrevet være en
arena for å markedsføre utlyste verv ‐ og forhåpentligvis kan vi oppleve økt engasjement og
rekruttering som følge av dette.
Saksframlegg
Planene for nyhetsbrevet legges fram sammen med den foreløpige skissen.
Ida og Torje tar imot innspill fra resten av AU på aktuelt innhold til nyhetsbrevet.

PAUSE

10 minutter

AU‐32/20 Ru ne for PM og SST‐møter

15 minutter

Saksoppmelder: Torje Martnes
Opphav:

Diskusjon
Torje Martnes

Bakgrunn
Den 17.02. hadde Torje en gjennomgang av rutinene for PM og SST‐møter sammen med staben.

Saksframlegg
Det ble gjort noen endringer i rutinene som AU bør informeres om.
AU får også mulighet til å komme med nye innspill til hva som bør stå i rutinen.

AU‐30/20 Investeringer
Saksoppmelder: Torje Martnes
Opphav:

10 minutter
Beslutning
Torje Martnes

Bakgrunn
I desember vedtok AU en liste over investeringsartikler som skulle kjøpes inn i løpet av 2020.

Saksframlegg
Etter at vi nå har mottatt priser på de artiklene som skulle kjøpes inn, ser vi at vi har et
handlingsrom til overs, og det er aktuelt å legge noen ekstra ting til lista.
De nye forslagene er etikettskriver og lamineringsmaskin og disse legges nederst på lista.

Forslag til vedtak:
01. AU ønsker at følgende artikler kjøpes inn i løpet av 2020. Innkjøpene skal ikke overskride en
samlet ramme på 350 000 kroner:
Bordduk
Roll‐ups
Beach‐flag
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Prosjektor
Lerret
Mikrofoner
Lite mixebord
Oppbevaringsutstyr
Tekniske kabler, overganger++
Banner
Muff
Telt
Profileringsvegg
Lys
Skriver/kopimaskin
Lamineringsmaskin
Etikettskriver

AU‐31/20 App for reiseregninger
Saksoppmelder: Torje Martnes
Opphav:

10 minutter
Diskusjon
Torje Martnes

Bakgrunn
Ved forrige AU‐møte vedtok AU i forslag til revidering av rammebudsjett at det skulle settes av i
underkant av 4000 kroner til en app for betaling av reiseregninger.

Saksframlegg
Etter møtet har vi undersøkt denne appen nærmere, og det er kommet ny info på bordet som AU
bør informeres om, og som er årsaken til at jeg har sendt inn et motstridende forslag til budsjett.
Torje presenterer saken.

AU‐04/20 Eventuelt

10 minutter

Saker til eventuelt meldes opp under konstituering.

Møtekri kk
AU, stab og andre frammøtte gir konstruktiv kritikk til møtegjennomføringen.
Tilbakemeldingene brukes for å forbedre rutiner og møtekultur.
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10 minutter

