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Stephanie Anita Bahl, 22 år
Høgskolen i Bergen
Tlf.: 482 74 389

Hordaland

Elin Brenden, 22 år
Høgskolen i Buskerud og 
Vestfold, Drammen
Tlf.: 976 39 040

Buskerud

Cecilie Øren, 25 år
Høgskolen i Buskerud og 
Vestfold, Drammen
Tlf.: 991 08 662

Vestfold

Ann Mari Løvhaug, 33 år
Høgskolen i Gjøvik
Tlf.: 466 39 095

Oppland

Jorun Hansebråten, 19 år
Høgskolen i Hedmark, Elverum
Tlf.: 954 12 566

Hedmark

Laura Dahl Totsås, 24 år
Høgskolen i Nord- 
Trønderlag, Namsos
Tlf.: 455 11 652

Nord-Trønderlag

Marit Bergum, 24 år
Høgskolen i Oslo og 
Akershus, Kjeller
Tlf.: 466 39 095

Akershus

Odd Magne Bekkelund,  
42 år. Høgskolen i Oslo og  
Akershus, Pilestredet
Tlf.: 906 52 304

Oslo

Edel Marie Mersland, 25 år
Høgskolen i Song og Fjordane
Tlf.: 930 69 625

Sogn og Fjordane

Nina Krogstad Sundberg,  
26 år. Høgskolen i Sør- 
Trønderlag
Tlf.: 905 26 620

Sør-Trønderlag

Cathrine Villemo Svendsen, 
32 år. Høgskolen i Telemark
Tlf.: 993 79 527

Telemark

Ragnhild Asbørnsen Gjertsen, 
26 år. Høgskolen i Østfold
Tlf.: 906 52 304

Østfold

Victoria Andersen, 21 år
Høgskolen i Møre og  
Romsdal
Tlf.: 404 80 498

Møre og Romsdal

Curt-Raimond Hansen,  
42 år Uni. i Nordland,  
Mo i Rana
Tlf.: 930 89 827

Nordland

Anna Lena B. Øvregård, 30 år
Uni. Tromsø, Hammerfest
Tlf.: 977 10 676

Finnmark

Eirin Hauge, 23 år
Uni. Tromsø, Hammerfest
Tlf.: 932 85 632

Troms

Mari Katrine Myrvang  
Gjørv, 22 år. Uni. Agder, 
Kristiansand
Tlf.: 991 66 068

Vest-Agder
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Kjære 
årsmøtedelegater!             Oslo, 30.05.2013 
 
 
 
SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTET 2013 
 
 
Her kommer sakspapirene til NSF Students årsmøte 2013. 
De aller fleste sakene får du nå tilsendt, men noe kommer også på årsmøtet. På den måten er 
papirene så ferske som mulig når de skal behandles.  
 
Du kun får tilsendt papirene i PDF-format i forkant av møtet. Dersom du ønsker 
sakspapirene i utskrevet form, må du sende mail til nsf@flisatrykkeri.no. innen onsdag 
12.06. Husk å merke e-posten med navn og adresse du vil ha permen sendt til. For de av 
dere som ikke vil ha den tilsendt, får den utlevert på årsmøtets første dag.   
 
Vi oppfordrer deg til å sette deg godt inn i sakspapirene. Vi håper sakene engasjerer og fører 
til gode debatter, og at årsmøtet kommer frem til mange gode vedtak for NSF Student.  
Vi vil anbefale at delegasjonene fra de ulike skolene treffes i forkant av årsmøtet for å 
diskutere og bli kjent med sakene på forhånd. Vi anbefaler dere spesielt å sette dere inn i sak 
9, da vi har valgt å sette et større fokus på resolusjoner i år. Begynn gjerne å skrive ned ideer 
– da blir det morsommere å diskutere på årsmøtet. For å finne de andre delegatene fra din 
skole kan du gå inn på www.nsfstudent.no og se på valgresultatet. Vedlagt ligger også 
delegatlisten.  
I tillegg til saksbehandling og diskusjoner, vil det også i år legges opp til sosiale aktiviteter – 
vi kan love at det blir mye moro i tillegg til det formelle! All informasjon om dette vil komme 
nærmere årsmøtet. 
Vi gleder oss til å treffe dere alle sammen, både de av dere som har vært med på årsmøtet 
tidligere, og dere som er nye! Dette er årets store hendelse i NSF Student, og vi håper og tror 
at det blir minst like bra i år som i fjor  

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.   
 
 

Vi gleder oss til å se deg på Klækken 
21.juni! 
 
 
 

 
Hilsen Kine og Eirik 
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Kjære 
årsmøtedelegater!             Oslo, 7.5.2013 
 
 
 
SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTET 2014 
 
 
Her kommer sakspapirene til NSF Students årsmøte 2014. 
De aller fleste sakene får du nå tilsendt, men noe blir utlevert på årsmøtet. På den måten er 
papirene så ferske som mulig når de skal behandles.  
 
Du får kun tilsendt papirene i PDF-format i forkant av møtet. Du får utlevert en perm i 
papirformat på årsmøtets første dag.   
 
Vi oppfordrer deg til å sette deg godt inn i sakspapirene. Vi håper sakene engasjerer og fører 
til gode debatter, og at årsmøtet kommer frem til mange gode vedtak for NSF Student.  
Vi vil anbefale at delegasjonene fra de ulike skolene treffes i forkant av årsmøtet for å 
diskutere og bli kjent med sakene på forhånd. Vi anbefaler at dere setter dere spesielt godt inn 
i sak 5 «En utdanning i endring» og sak 3 «Studentpolitisk plattform», da dette vil bli 
omfattende saker på årsmøtet. Begynn gjerne å skrive ned meninger du måtte ha – da blir det 
morsommere å diskutere på årsmøtet. For å finne de andre delegatene fra din skole kan du gå 
inn på www.nsfstudent.no og se på valgresultatet. Vedlagt ligger også delegatlisten.  
 
I tillegg til saksbehandling og diskusjoner, vil det legges opp til sosiale aktiviteter. Vi kan 
love at det blir mye moro i tillegg til det formelle! All informasjon rundt dette vil komme 
nærmere årsmøtet. 
 

Vi gleder oss til å treffe dere alle 
sammen, både de av dere som har 
vært med på årsmøtet tidligere, og 
dere som er nye. Dette er årets 
store hendelse i NSF Student, og 
vi håper og tror at det blir minst 
like bra i år som i fjor. 
 
Ta gjerne kontakt ved spørsmål.   
 
Vi gleder oss til å se deg på 
Klækken 19. juni! 
 
Hilsen Stian og Margrete 
 

 
KONTAKTINFO TIL STUDENTSTYRET  
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KONTAKTINFO TIL STUDENTSTYRET  

Det er studentstyret som har forberedt sakene, og dere vil på hver sak se hvem som har vært 

saksbehandler(e). Ta gjerne kontakt med den enkelte hvis du har spørsmål til 

saksdokumentene. 

 
Kine Bentzen (studentleder) 
kine.bentzen@sykepleierforbundet.no 
Tlf: 464 44 541 
 
Eirik Aldrin (studentnestleder) 
eirik.aldrin@sykepleierforbundet.no 
Tlf: 957 55 561 
 
Stian Aasoldsen 
sasoldsen@gmail.com 
tlf: 400 93 751 
 
Margrete Kanstad 
mskanstad@hotmail.com 
Tlf: 468 31 620 
 
Morten Jensen 
Jensen554@hotmail.com 
Tlf: 402 31 087 
 
Eivind Werring 
eivindwerring@gmail.com 
Tlf: 990 06 974 
 
Ida Vindvik 
Ida_vindvik@hotmail.com 
Tlf: 467 70 372 
 
Mia Andresen (1.vara) 
miagandresen@gmail.com 
452 29 369 
 
Morten Kristoffersen (studentrådgiver) 
morten.kristoffersen@sykepleierforbundet.no 
Tlf: 22 04 32 15 
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Det er studentstyret som har forberedt sakene, og dere vil på hver sak se hvem som har vært 

saksbehandler(e). Ta gjerne kontakt med den enkelte hvis du har spørsmål til 

saksdokumentene. 

 
Stian Aasoldsen (studentleder) 
stian.aasoldsen@nsf.no 
Tlf: 400 93 751 
 
Margrete Kanstad (studentnestleder) 
margrete.kanstad@nsf.no 
Tlf: 468 31 620 
 
Mia Andresen 
miagandresen@gmail.com 
tlf: 452 29 369 
 
Morten Jensen 
Jensen554@hotmail.com 
Tlf: 402 31 087 
 
Silje Linnerud 
silje_linnerud@hotmail.com 
Tlf: 911 11 864 
 
Eivind Werring 
eivindwerring@gmail.com 
Tlf: 990 06 974 
 
Eli Nilsen 
eli_1602@hotmail.com 
Tlf: 976 81 025 
 
Ronny Jakobsen (1.vara) 
ultraronny@gmail.com 
Tlf: 926 41 479 
 
Øystein Storli Jensen (2.vara) 
oysteinsjensen@gmail.com 
Tlf: 936 22 146 
 
 
Morten Kristoffersen (studentrådgiver) 
morten.kristoffersen@sykepleierforbundet.no 
 
Tove Haukeland (sekretær) 
tove.haukeland@nsf.no 



årsmøte sier du?
Her kommer en forklaring på noen ord og uttrykk du kommer til å høre igjennom årsmøtet. Vi
kan ikke love at vi dekker alt av fremmedord, da avtroppende studentleder Stian Aasoldsen er
kjent for å bruke det. En fremmedordbok vil bli lagt tilgjengelig i årsmøtelokalet når Stian er på
talerstolen.

Årsmøtet – Årsmøtet er NSF Students øverste organ og består av skoledelegater fra de ulike
høgskolene og universitetene, fylkesrepresentanter, og studentstyret. Sammen skal årsmøtet drøfte
og lage politikk for det kommende året samt velge nytt styre.
I tillegg er årsmøtet en utmerket nettverksbyggingsarena, og et sosialt høydepunkt for
sykepleierstudentene.

Styret – Studentstyret er det utøvende studentmedlemsorgan mellom årsmøtene, og består av leder,
nestleder, 5 medlemmer og vara. Studentstyret har ikke stemmerett, men uttale- og forslagsrett under
årsmøtet. Det velges nytt studentstyre under årsmøtet.

Fylkis (fylkesrepresentant) – I hvert fylkesledd velger studentmedlemmene en fylkesrepresentant,
med personlig vararepresentant. Fylkesrepresentanten ivaretar studentmedlemmenes representasjon
i NSFs fylkesstyre. De deltar også på fylkis-samling en gang i semesteret og er studentstyrets ”gå til
hånde”-personer i aktuelle saker i de ulike fylkene.

Skoledelegat – Skoledelegatene velges av og blant studentmedlemmene ved den enkelte høgskole
eller universitet.

Delegasjon – En delegasjon består av studenter fra samme utdanningsinstitusjon. For eksempel er
alle delegatene fra Universitetet i Nordland en delegasjon. Disse bør avholde delegasjonsmøter så
ofte de finner det nødvendig, der de gjennomgår sakene og finner fram til argumentasjon. Det kan
også være klokt å bruke tid på å finne allierte i saker. Delegasjonene bør som et minimum avholde
delegasjonsmøter under frokostene.

Gruppe – En gruppe er på årsmøtet en samling av flere delegasjoner. For eksempel kan alle
delegasjonene som sitter ved samme bord bli omtalt som en gruppe.

Forretningsorden – Forretningsordenen er kjørereglene for avviklingen av årsmøtet.
Forretningsordenen inneholder bestemmelser om hvordan møtet skal foregå, hvem som har lov til å
uttale seg, og hvordan dette skjer. Hvordan saker skal behandles, hvordan debatter foregår og
hvordan avstemninger gjennomføres.
Forslag til forretningsorden ligger i årsmøtepapirene. Det er viktig at alle setter seg inn i forslaget, slik
at uklarheter kan oppklares så fort som mulig.



Ordstyrer – På årsmøtet har vi to nydelige ordstyrere som er ansvarlige for å få årsmøteskuta trygt i
havn. Deres jobb er å lede debatter, avstemninger og lede an i diverse fellesrop (som ”Heia
Kvæfjord”), samt komme med hyggelige anekdoter fra sine liv som sykepleiere.

Innlegg – Kommer i form som delegasjonsinnlegg, gruppeinnlegg, og debattinnlegg. Lengen på
innleggene er styrt av forretningsordenen. For å få et innlegg må delegaten vise delegatskiltet sitt for
ordstyrerne.

Replikk – Etter hvert innlegg er det mulig å komme med en replikk. En replikk er en kort kommentar.
Lengden på og antallet replikker det åpnes for er styrt av forretningsordenen. Man ber om replikk ved
å vise delegatskiltet sammen med rødt skilt.

Strek – Når debatten har vart en stund, kan det bli foreslått at strek settes. Dette har til hensikt å
avslutte en debatt der argumentasjonen ansees som uttømt. Hvis det settes strek er det ikke lenger
mulig å tegne seg til innlegg i debatten. Blir strek satt er det anledning til å tegne seg til talerlista under
neste innlegg. Forslag som ønskes fremmet må leveres til ordstyrerne, som refererer disse. Forslag
som ikke er levert eller fremsatt før det er satt strek, blir ikke behandlet.

Delegatskilt – Alle delegater med uttale-, forslags- eller stemmerett for utlevert et stk delegatskilt som
er et kvadratisk plastskilt med et nummer på. Dette nummeret er det samme som delegatnummeret
man har under årsmøtet. Skiltet skal vises når man for eksempel ønsker å komme med et
debattinnlegg under behandlingen av en årsmøtesak. I tillegg har man et rødt skilt som brukes ved
replikk / saksopplysninger.

Arbeidsrom – En interaktivt EDB løsning for oss som er bevandret i IKT. Det er med denne løsningen
forslag til endringer, eller andre forslag skal sendes inn. Her vil også sakspapirer og annen nyttig
informasjon ligge. Kan sees på som den litt stygge tvillingbroren til Dropbox.

Aktivist – Aktivistene er våre hjelpere, nesten som ompalompaene i den velkjente sjokoladefabrikken.
De skal arbeide i kulissene for at årsmøtet skal bli en uforglemmelig opplevelse for deltakerne. Det
kan være alt i fra sekretariatsfunksjoner til trimøkter og morsomme påfunn. Dette gjør de nesten helt
uten at vi unngår å merke dem. De fortjener en takksigelse og klapp på skulderen når man oppdager
dem.

Nominasjonskomitéen (nomkom) – Nominasjonskomiteen har som oppgave å innstille til valg av
leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer i studentstyret. Dette innebærer at de har samtaler
med de kandidatene som stiller til disse vervene. Nomkom består av 5 medlemmer og konstituerer
seg selv.



Lampa – Årsmøtets egen lokalavis og mediehus. Er inne i sitt 8. år i trykket format og under årsmøtet
2012 ble Lampa TV presentert og mediehuset Lampa var en realitet. Lampa rapporterer fra årsmøtet
fullstendig uten hensyn til god presseskikk.

Lama – Lars Martins er i San Fransisco, og vil ikke bli nevnt i dette dokumentet.

Gjester – Til årsmøtet blir det invitert gjester fra fjern og nær. De er invitert enten i kraft av seg selv,
eller som representanter fra organisasjoner vi samarbeider med.

Twitter – NSF Student har kastet seg på bølgen bestående av sosiale medier, og ønsker at såkalte
Tweets omhandlende årsmøtet blir merket med #nsfåm.

Mobilbruk – Mobiltelefoner bes brukt med omhu, og helst kun til å sende inn tips til Lampa eller
tweets.

Klækken – (av norrønt kløkkr = myk, bløt (jord)) er både en gammel storgård og ei grend i  
Haugsbygd i Ringerike kommune. Grenden har fått navn etter den gamle storgården Klækken, som 
opprinnelig var en såkalt vingård, stammer trolig fra de første århundrene etter år 0.
Stedet er nå mest kjent for Klækken Hotell hvor årsmøtet blir avholdt.
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