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Studenttinget 202112022

Styret i Studenttinget:

• Leder: Reem
• Nestleder: Hoang
• økonomiansvarlig: Karthick Sinnathamby.
• Fagpolitisk ansvarlig: Garaad
• Informasjonsansvarlig: Sumaya

Fra Avdeling for Logistikk:

• Michael Henrik Tennebekk
• AmirZojaji
• Andreas Ringstad
• Linnéa Listrøm
Fra Avdeling for økonomi- og samfunnsvitenskap:

• Silje Vedvik
• lngvild Aase

Fra Avdeling for helse- sosialfag:

Ingen møtte opp

Vedtakssaker

Sak 1/2022 Valg av ordstyrer og referent

Forslag til vedtak: Reem Abuamra som ordstyrer og Karthick Sinnathamby som referent.

Sak 2/2022 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak: Protokoll fra møte 26. oktober 2021 godkjennes.

Sak 3/2022 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Inrikalling til møte 24. februar godkjennes.

Sak 4/2022 Saker til eventuelt

De som har saker til eventuelt kan melder ifra i møtet. Kun diskusjons- eller
orienteringssaker kan meldes.
Sak 5/2022 — Valg til styret i Studenttinget
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Leder, nestleder og informasjonsansvarlig har trukket seg fra sine verv i styret i
Studenttinget. Det blir derfor gjennomført nytt valg av leder, nestleder og
informasjonsansvarlig.

Ingen har meldt seg til valg på forhånd, de som er interesserte i å stille melder seg ila
møtet.

Garaad, Sumaya og Hoang

Sak 6/2022 — Valg av studentrepresentanter til Avdelingsstyrene ved HiMolde

Avdelingsrådet ved Avdeling for Logistikk

Hekar Yunis stiller til valg.

Forslag til vedtak: Hekar Yunis blir valgt som studentrepresentanter til Avdelingsstyret
ved Avd. logistikk. De blir i vervene ut vårsemesteret 2022.

Avdelingsstyret HS: Kandidater melder seg i møte.

Avdelingsstyret økonomi og samfunnsvitenskap: Kandidater melder seg i møte. Samiya
har vunnet til valget.

Sak 7/2022 — Valg av delegater til Landsmøte i NSO

HiMolde har mulighet til å stille med 2 delegater på landsmøtet til NSO. Landsmøtet er
21,24. april i Tønsberg. Reise og opphold dekkes av NSO. Frist for å melde inn delegater til
NSOs landsmøte er 10 mars 2022.

Ingen ville stille til valg.

Diskusjonssaker

Sak 8/2022 — Undervisningsfri på onsdager mellom 12.00 — 14.00.

Enkelte studenter opplever at det blir lagt undervisning i tidsrommet 12.00-14.00 på
onsdager, selv om det skal være undervisningsfri. Hva kan Studenttinget gjøre for å bidra til
at denne tiden faktisk er undervisningsfri?

Forslag tiltak. Diskutereringen pågår fremdeles.

Sak 9/2022 — NSO-saken, hvordan skal Studenttinget behandle saken
videre?

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal partipolitisk uavhengig
interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler.
NSO har som oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter. I tillegg
jobber NSO for å fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant
studentene.
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13. november 2019 gjorde Studenttinget et vedtak om utmelding av NSO. Ifølge NSOs
vedtekter må vedtak om utmelding stadfestes av samme organ i den påfølgende
virkeperioden til organet før utmeldelsen er gyldig.

Styret ønsker å ta opp saken til diskusjon for å kartlegge hva Studenttinget for
inneværende periode, mener om saken og videre håndtering av den.

Vedlegg: Kopi av forslaget om utmelding og protokoll fra møtet.

Om NSO: httns://www.student.no/om-nso/

Kontakte Kristiansund.

Orienteringssaker

Sak 10/2022 Valgkomite iStudent

Studenttinget skal velge to personer til å delta i iStudent sin valgkomite. Grunnet
tidspress ble det sent ut en e-post til alle i Studenttinget 1. februar 2022, hvor folk ble
oppfordret til å melde seg. Silje Vedvik og Andreas Ringstad meldte deg og deltar i
valgkomiteen til iStudent.

Sak 11/2022 Eventuelt
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