
PROTOKOLL FRA STUDENTSTYREMØTE 1 
22. til 25. august 2019 

2019/2020 
 
 
Fra Studentstyret: 
Leder Ingvild Berg Lauritsen 
Nestleder Martin Ottesen Wichstad 
Medlemmer Andreas Oddnes Dahle 
 Jo Stuve 
 Synne Eilertsen 
 Jon Wolla 
   
 
1. varamedlem Kent Hanssen 
2. varamedlem Camilla Johansen Horten 
3. varamedlem Hanne Grøthe 
 
Hovedkontoret:  
Studentrådgiver Nina Jeanette Tollehaug 
Studentrådgiver Trine Skaar 
 
 
Fysisk frafall:  
Medlem Edel Marlén Taraldsen (deltar over skype) 
 
  
 
 KONSTITUERING AV MØTET 
 
 Forslag til vedtak: 

Leder og nestleder innstiller rådgiver Nina Jeanett Tollehaug som 
ordstyrer av studentstyremøte 1.  

 
 VEDTAK: 
 Innstilling av ordstyrer: Nina Tollehaug 
  
 ENSTEMMIG VEDTATT 
  
 
 Forslag til vedtak: 

Leder og nestleder innstiller rådgiver Trine Skaar som protokollfører 
av studentstyremøte 1.  

 
 Innstilling av protokollfører: Trine Skaar 
 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
 
Sak I GODKJENNING AV SAKLISTE 
 
 VEDTAK: 
 Sakslisten godkjennes 
 
 ENSTEMMIG VEDTATT 
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Sak II GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
 VEDTAK: 
 
 Protokoll fra studentstyremøte 7 – 2018/2019 godkjennes. 
 
  
 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
 
 
Sak III           INNKOMNE SAKER 
 
Sak 9 – SST1 – 2019/2020 Forslag til forretningsorden for studentstyret i Norsk 

Sykepleierforbund 
 
 
Ingvild Berg Lauritsen innleder til saken:  

Forretningsorden har i liten grad vært brukt av NSF Student. De øvrige organene i NSF bruker 

forretningsorden. En forretningsordenen regulerer gjennomføringen av møtet, og kommer i tillegg til 

vedtektenes bestemmelser. For at styremøtene skal foregå på en ryddig og effektiv måte, er det 

hensiktsmessig med en forretningsorden som er vedtatt av studentstyret. Dette vil kunne forbedre 

møteeffektiviteten og ryddigheten å vedta en forretningsorden, som en avtale studentstyret gjør med 

seg selv for denne perioden. 

 

Diskusjon:  
Det er først ønskelig av styret å behandle denne saken ved et senere tidspunkt, blant annet grunnet at 
saken kom dagen før studentstyretmøtets start. Dette ble tatt hensyn til og styret fikk lesetid på saken 
før saksbehandlingen. Det kommer derfor til orden fra ordstyrer om hensikten med forretningsorden. 
Denne skal kun brukes innad i studentstyret og under styrets møter for en bedre saksgang og 
behandling. Saken blir behandlet fredag 23. august. 
 
 Forslag til vedtak: 

Studentstyret skal vedta om de ønsker en forretningsorden for 
studentstyret i Norsk Sykepleierforbund eller ikke.  

 
 ENSTEMMIG VEDTATT 

  
 
Det kommer inn forslag til endringer av forretningsorden og studentstyret går til votering. 
 
Følgende forslag ble vedtatt under sak 9 – forretningsorden:  
 

Forslagsstiller: Votering 
Jo Stuve 

Vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 9 – Forslag til forretningsorden for studentstyret i Norsk Sykepleierforbund 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

293 

Opprinnelig tekst: 

5 Sluttbestemmelser 

Endring: 

Flytt "Sluttbestemmelser" ned som punkt 6. 

Eventuell ny tekst: 

5 Mistillit 
5.1 Studentledelsen  
Studentstyret kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit til personer i studentledelsen. 
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5.2 Studentstyret 
Studentstyret kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot styremedlemmer. 
5.3 Offentliggjøring og ikrafttredelse 
Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen. Den som får vedtatt mistillit mot 
seg fratrer umiddelbart vervet. 

Begrunnelse for forslaget: 

Mangelfulle vedtekter 

 
Forslagsstiller: Votering 
Jo Stuve 

Vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 9 – Forslag til forretningsorden for studentstyret i Norsk Sykepleierforbund 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

170 

Opprinnelig tekst:  

2 Studentstyrets møter 

Endring: 

Endring av tittel 

Eventuell ny tekst: 

2 Saksgang 

Begrunnelse for forslaget: 

Innholdet omfatter mer enn selve møtene 

 
Forslagsstiller: Votering 
Martin Ottesen Wichstad 

Vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 9 – Forslag til forretningsorden for studentstyret i Norsk Sykepleierforbund 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til):  

196 

Opprinnelig tekst:  

Sekretariat v/rådgiver fører protokoll. 

Endring: 

Se punkt under 

Eventuell ny tekst: 

Sekretariat v/rådgiver fører protokoll. Protokoll blir tilsendt studentstyrets medlemmer for 
godkjenning innen en uke etter møtets slutt. Styrets medlemmer har deretter en uke for å 
eventuelt endre eller godkjenne protokollen, før protokollen vil bli offentliggjort for 
organisasjonens medlemmer. 

Begrunnelse for forslaget: 

Offentliggjøring av protokoll burde festes i forretningsorden. 

 
Forslagsstiller: Votering 
Ingvild Berg Lauritsen og Martin Ottesen Wichstad 

Ikke 
vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 9 – Forslag til forretningsorden for studentstyret i Norsk Sykepleierforbund 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til):  

140-300 

Eventuell ny tekst: 

Studentstyret gir sekretariatet redaksjonell fullmakt til å rette opp i eventuelle skrivefeil. 

 
Forslagsstiller: Votering 
Synne Eilertsen 

Vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 9 – Forslag til forretningsorden for studentstyret i Norsk Sykepleierforbund 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Eventuell ny tekst: 
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Studentkontoret kan i enhver sak utføre redaksjonelle endringer i både sakspapirer og andre 
dokumenter på vegne av styret 

 
 
 VEDTAK: 
 Studentstyret vedtar protokollen med de endringer som er kommet. 

 
 ENSTEMMIG VEDTATT 

 
 
 
Sak IV GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 
 
 
Sak III – SST1 - 2019/2020 Forretningsorden 
 
  
 VEDTAK:  
 Studentstyret vedtar forretningsorden for studentstyret i Norsk 

Sykepleierforbund 
   

 
 ENSTEMMIG VEDTATT 
 

Se vedlagt «Revidert forretningsorden for studentstyret i Norsk Sykepleierforbund». 
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Sak V DISKUSJONSSAKER 
 
 
Sak 6 – SST1 - 2019/2020 Evaluering av årsmøtet 2019 
 
Martin Ottesen Wichstad innleder til saken: 
I etterkant av årsmøtet ble det sendt ut et evalueringsskjema til de som deltok for å evaluere årsmøtet 
slik at forbedringer kan gjøres. Studentstyret skal se på både positive og negative endringer, slik at vi 
kan se på forbedringer. Vi skal også se på både evalueringen av årsmøtet og hvorvidt deltakelsen av 
avtroppende fylkesrepresentanter er noe vi skal videreføre.  
 
Diskusjon: 
Studentstyret gjennomgår evalueringen dag for dag samt informasjon som ble gitt i forkant og 
forventninger til årsmøtet.  
 
Forventninger til årsmøtet:  

• 29%1 langt over 

• 40,0% over  

• 25.5% lik mine forventninger 

• 5.5 under mine forventninger 

• 0.0% langt under 
Dette reflekterer at det kanskje ikke er mange som vet hva de går til, da snittet på forventningene er 
langt over.  
 
Praktisk info i forkant:  

• Forbedringspotensialet for hvordan informasjonen skal nå ut til alle og hva informasjonen skal 
inneholde.  

• Forslag til tiltak: prate med fylkesrepresentantene slik at de får tydeligere beskjed om 
delegasjonsmøter, hvem og hvordan disse skal holdes.  

• Lettleselig infoskriv til alle i forkant av årsmøtet: litt om NSF Student, hvordan du kan 
engasjere deg, hva årsmøtet er og hva du kan forvente, hvem du møter der, litt om de ulike 
rollene.  

• Når delegatene er valgt: legge ved en PDF med infoskriv om årsmøtet som inkluderer 
forslaget over, med mer utdypning. I tillegg til ansvarspersoner for fylket.  

• Ett type skriv før du blir valgt og ett type skriv etter du er blitt valgt.  

• Til neste evaluering: mer spissa spørsmål, hva har vært mangelfullt, hva skulle du ønske du 
fikk mer informasjon om. Informasjonen kom også veldig sent.  

• Praktisk info i forkant: delegasjonsmøtene bør tas mer i bruk, disse bør også struktureres 
bedre slik at det er lik informasjon som blir gitt. Lage forslag på hvordan disse skal utføres, slik 
at fylkesrepresentantene vet hvordan de skal gjøre det og hva de skal si.  

 
Fredagens program:  

• «BBQ» var bedre i år enn i fjor. Men er fortsatt ingen god nok utspørring til å vite hvem man 
har med å gjøre.  

• I år var den mindre personlig, og mer sterilt 

• Ønske om mer tilpasset spørsmål, følte ikke man faktisk ble kjent med kandidatene. Vanskelig 
å skille svarene  

• Utarbeide spørsmål ut fra kandidatskjema og hva de ulike kandidatene ønsker å jobbe med.  

• Utspørringen skal tas mer seriøst, det skal ikke bare handle om å huske personer, men også 
deres meninger.  

• Fikk også mange positive tilbakemeldinger på utspørringen.  

• Hva med debatt mellom delegatene som stiller til valg? 

• Dette kan tas med i utarbeidelsen av forretningsorden til årsmøtet.  

• Tiltak: todeling av representantene, styret og ledelsen for seg selv. To debatter eller to 
utspørringer.  

• Saksbehandlingstiden på SPP:  
o Gikk for fort 
o Dessverre slik at mange ikke har satt seg godt nok inn i SPP.  
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o Tror at de som opplevde at det gikk for fort også hang sammen med teknikken. Slet 
med å legge inn forslag. 

o Noen mener også det var fin gjennomgang, kan være basert på erfaring 
o Tempoet var greit: men 70% var nye, flere slet med å henge med 
o Endringene som er gjort av styret i forkant av årsmøtet, må være synlig for 

delegatene.  
 
Tilbakemeldinger lørdag:  
Bare gode tilbakemeldinger. 
 
Tilbakemeldinger søndag: 

• Dersom god tid søndag, kan man sette av tid til å evaluere årsmøtet på selve årsmøtet. 

• Aktivistene kunne hatt et opplegg i bakhånd dersom det blir tid til over.  
  
Generelle tilbakemeldinger: 

• Det er ønskelig at plasseringen av «takke av gammelt styre» plasseres etter valget av nytt 
styre er gjennomført. Slik at dette ikke skal påvirke valget av nytt styre, dersom 
styremedlemmer fra forrige styre stiller til valg på nytt.  

• Redaksjonskomité:  
o Vanskelig og utfordrende, men en god prosess, kunne sikkert vært 1-2 flere. For å få 

større mangfold, da deres oppgave var å representere meningene i salen. Men med 
tanke på at de personlig hadde så pass slikt politisk ståsted, var det ønskelig med 
større mangfold. Ikke nødvendigvis andre med samme erfaring, men mer innputt.  

o Bedre opplæring i hva Red.kom. er overfor årsmøtet i sin helhet. 
o Bør bestå og videreføres.  
o Kanskje utarbeide en mer fastsatt arbeidsmetode og fremlegg av arbeidet til neste år 

• Aktivistene:  
o Mye bedre aktivister i år, fordi de utgjør veldig mye for deltakernes trivsel. 

• EasyMeet:  
o Konkrete tilbakemeldinger på møtesystemet sendes til rådgiverne, slik at de kan 

videreformidle denne informasjonen til EasyMeet.  

 
Hva skal til for at sykepleierstudenter skal bli med på årsmøtet: 

• Synlighet går igjen. 

• Men jobben som ble lagt ned for å faktisk få så god deltakelse som det har vært i år, var 
enorm. De som deltok visste ikke at dette fantes, at de kunne delta eller hva dette var.  

• Tiltak: løfte blikket og se på hvordan andre organisasjoner gjør det. De fyller plassene sine på 
et knips, det er fordi de har så aktive lokallag. Det vil si opplæring og styrking av lokallag.  

• Engasjere folk tidligere i prosessen, lokallagene må styrkes, settes i stand til, for å engasjere 
til årsmøtet tidligere enn nå.  

• Det blir brukt midler på å engasjere folk i forkant av årsmøtet uansett, så da bør vi kanskje se 
hvordan. 

• Tiltak: lage en liten bolk om årsmøtet på alle lokallagsaktiviteter. 

• Det er lite politikk som blir vektlagt for å delta, mest det sosiale. 
 
Studentstyret skulle også diskutere hvorvidt deltakelsen til avtroppende fylkesrepresentanter har noe å 
si for påtroppende fylkesrepresentanter og hvorvidt dette skal videreføres.  
 
Det diskuteres hvilken nytte avtroppende fylkesrepresentanter gjør og om de kan brukes til mer. Dette 
blir vanskelig da det ikke står i deres mandat i dag, og vil være en tilleggsbestilling fra studentstyret. 
Styret enes i at den viktigste rollen til avtroppende fylkesrepresentanter er i forkant av årsmøtet, når 
delegasjonsmøtene skal holdes.  
 
Styret bestemmer at de ønsker å fatte et vedtak i dag, 24. august, hvorvidt avtroppende skal delta 
eller ikke. Styret leverer derfor forslag til vedtak: 
  



7 

 

 

 

 

 

  

Forslagsstiller: Votering 
Ingvild Berg Lauritsen 

Ikke 
vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 6 – Evaluering av årsmøtet 2019 - Deltakelse avtroppende fylkesrepresentant ÅM 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Endring: 

Avtroppende fylkesrepresentanter vil ikke bli invitert til årsmøte 2020 

Eventuell ny tekst: 

Avtroppende fylkesrepresentanter vil ikke bli invitert til årsmøte 2020 

Forslagsstiller: Votering 
Jon Wolla 

Ikke 
vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 6 – Evaluering av årsmøtet 2019 - Deltakelse avtroppende fylkesrepresentant ÅM 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Endring: 

Studentstyret diskuterer og analyserer de svarene som har blitt avgitt for å kunne trekke frem 
forbedringspotensial eller gode momenter fra årsmøte 2019. 

Eventuell ny tekst: 

Studentledelsen behandler spørsmålet om deltagelse for avtroppende fylkesrepresentanter på 
årsmøtet, og kommer med forslag til hva som vil være god praksis og tilfredsstillende 
informasjon til påtroppende representanter, eksempelvis at avtroppende er tilstede på deler av 
møtet. 

Forslagsstiller: Votering 
Jo Stuve 

Ikke 
vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 6 – Evaluering av årsmøtet 2019 - Deltakelse avtroppende fylkesrepresentant ÅM 

Endring: 

Avtroppende fylkesrepresentanter deltar på årsmøtet. 

Eventuell ny tekst: 

Avtroppende fylkesrepresentanter deltar på årsmøtet. Det skal være tydelig avklart med 
fylkesrepresentantene hvilken rolle de har før og på årsmøtet. Før årsmøtet skal 
fylkesrepresentantene arrangere delegasjonsmøter for å forberede sine respektive delegater. 
På årsmøtet skal fylkesrepresentantene bidra som nøytrale ressurspersoner. 

Begrunnelse for forslaget: 

Avtroppende fylkesrepresentanter er gode ressurspersoner og kan nyttiggjøres på en bedre 
måte enn ved tidligere årsmøter. Med de kravene dette tillegget stiller kan deres 
tilstedeværelse rettferdiggjøres med kostnadene dette vil medføre. 

Forslagsstiller: Votering 
Ingvild Berg Lauritsen 

Vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 6 – Evaluering av årsmøtet 2019 - Deltakelse avtroppende fylkesrepresentant ÅM 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Eventuell ny tekst: 

Avtroppende fylkesrepresentanter vil ikke bli invitert til årsmøte, men de vil bli honorert dersom 
de kan holde et delegatmøte i forkant av årsmøte. 



8 

 

 
Det var opprinnelig ingen vedtakssak, men grunnet nytt vedtak om at avtroppende 
fylkesrepresentanter ikke deltar på årsmøtet ble følgende vedtak gjort:  
  
 VEDTAK:  
 Avtroppende fylkesrepresentanter vil ikke bli invitert til årsmøte, men de vil bli 

honorert dersom de kan holde et delegatmøte i forkant av årsmøte. 
  
 VEDTATT 
 
 
Sak 8 – SST1 - 2019/2020  Høstkonferansen 2019 
 
Ingvild Berg Lauritsen innleder til saken: 
Forsvarer hvorfor landsmøtedelegatene er invitert. Økonomisk strategisk å legge til et møte med alle 
landsmøtedelegatene til høstkonferansen, da majoriteten av delegatene også er fylkesrepresentanter.  
Det informeres om at ledelsen har tenkt å be om et kurs i lobby og påvirkning fra Norsk 
Studentorganisasjon (NSO). Grunnet kort tid igjen til høstkonferansen har de også kontaktet ulike 
teambuildingsbyrå for å få tilbud på teambuildingsaktiviteter.  

• Serious fun 

• M-Event 
 
Studentstyret fordeler så hvem som får ansvar for ulike bolker på høstkonferansen.  

 

Hva Hvem 

Teambuilding Kent og Synne 

Bolk til fylkesrepresentanter Hanne, Kent og Edel 

Bolk til lokallag Synne og Jon 

Bolk til landsmøtedelegater Jon og Synne 

Uteaktiviteter Camilla og Andreas 

Tillitspersoner Hanne og Jo 

Sosialt program kveld Jo og Edel 

Bussansvarlig Hanne og Andreas 

Kåringer Edel m/to som deltar på HK for første gang (+ hjelp fra Synne) 

Kan brukes hvis hjelp trengs Jon, Jo, Edel og Camilla 

 

 
 
  

Forslagsstiller: Votering 
Hanne Grøthe 

Faller etter 
votering 

av 
forslaget 

over 

Hvilken sak: 

Sak 6 – Evaluering av årsmøtet 2019 - Deltakelse avtroppende fylkesrepresentant ÅM 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Eventuell ny tekst: 

Avtroppende fylkesrepresentanter deltar ikke på Årsmøtet, men belønnes for arbeidet det siste 
året, inkludert et delegasjonsmøte med aktuelt fylke, med enten en gave eller et honorar. 

Begrunnelse for forslaget: 

Dette vil være mer økonomisk og det virker uansett ikke hensiktsmessig å ha de med på 
Årsmøtet. 
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Sak VI VEDTAKSSAKER 

 

 
Sak 1 – SST1 - 2019/2020 Styrekultur og spilleregler 
 
Ingvild Berg Lauritsen innleder til saken: 
Selv om vi nå har vedtatt forretningsorden, ser vi det som nødvendig og også ha noen spilleregler 
innad i styret både under møtet og i etterkant. Slik at vi har noen regler for hvordan vi skal forholde 
oss til hverandre og for å ha en god kultur innad i styret.  
 
Diskusjon:  
Det er ikke ønskelig å bestemme at konkret utstyr ikke kan brukes under styremøte da noen har 
behov for utstyr som kan bidra til konsentrasjon.  
Styret diskuteres hvorvidt det er ønskelig å ikke diskutere saksbehandling også i pauser. Dersom det 
er for oppklarende spørsmål, kan det være fint å diskutere om dette er noe som er uklart for andre enn 
bare seg selv, slik at styret kan velge å eventuelt åpne saken igjen under saksgang. Dersom det er 
ønskelig at saken ikke diskuteres i pauser fra den andre part, bør dette respektere det. Men å 
diskutere en sak som er vedtatt og ferdig behandlet, bør unngås å bli diskutert i etterkant dersom man 
fortsatt er uenig i vedtaket.  
 
 

 

 

Forslagsstiller: Votering 
Hanne Grøthe 

Vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 1 – Styrekultur og spilleregler 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

9 

Opprinnelig tekst:  

Møte til riktig tid 

Endring: 

Tilføre "riktig utstyr" 

Eventuell ny tekst: 

Møte til riktig tid med riktig utstyr. 

Begrunnelse for forslaget: 

Det hjelper ikke å møte til riktig tid hvis PCen ligger igjen på soverommet. 

Forslagsstiller: Votering 
Synne Eilertsen 

Vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 1 – Styrekultur og spilleregler 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

18 

Endring: 

Mobilen skal ikke brukes under saksbehandlingen. Det kan være visse unntak, men da må 
dette være avklart på forhånd. 

Eventuell ny tekst: 

Hvert enkelt styremedlem har ansvar for å ikke lede vekk egen eller andres oppmerksomhet 
med for eksempel mobil, PC, chat osv. 

Forslagsstiller: Votering 
Kent Hanssen 

Ikke 
vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 1 – Styrekultur og spilleregler 

Type forslag: 

Endringsforslag  

Linjenummer (fra-til):  

20 

Opprinnelig tekst:  
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 VEDTAK:  

Vedlegg til sak 1 – Forslag til styrekultur og spilleregler 2019/2020 
vedtas med de endringer som har kommet inn. 

 
 ENSTEMMIG VEDTATT 
 

Se vedlagt «Revidert styrekultur og spilleregler 2019-2020» 
 

 

 
Sak 2 – SST1- 2019/2020 Inndeling av plattformer  
 
Martin Ottesen Wichstad innleder til saken: 
Årsmøtet vedtok at vi skulle dele opp SPP til ulike plattformer for å fordele ytterligere politikken inn i 
tema, som vil tydeliggjøre politikken. Slik at den blir ryddigere og mer oversiktlig. Den er nå vag og 
ukonkret på flere punkter. Slik den er bygd opp nå gjør den det vanskeligere å rydde opp.  
Ved å dele den inn vil den være enklere å rydde opp i, men også gi en tydeligere plattform.  
For eksempel inndeling i to plattformer: en utdanning- og forskningspolitisk plattform og en 
politisk plattform. Hensikten er å konkretisere, tydeliggjøre den, gjøre den eklere å forstå for de som 
ikke bruker den så ofte.  
 
Til orden:  
Forslag til hvordan saken skal tas videre. At komiteen som settes ned, dersom den settes ned, blir satt 
ned og får tid på seg til å se på dette. At vi nå diskuterer om vi i det hele tatt skal ta stilling til dette, 
som årsmøtet har ytret et ønske om. Hvem skal så være i denne komiteen. Vi kan så begynne å tenke 
på hvilke plattformer vi skal jobbe med og kan så komme med innspill. Komiteen kan da ta med 
arbeidet de har gjort, til neste styremøtet.  
 
Diskusjon: 
Det stilles spørsmål til om styret vet nok om saken til å ta stilling til den nå og at kanskje dette bør 
bestemmes etter at sak 7 – ansvarsfordeling er behandlet.  
Det tilføyes i diskusjonen at det er også ønskelig at plattformene revideres annethvert år, altså dersom 
det er to plattformer, vil det kun være én som behandles.  
Det kommer et muntlig forslag at de som blir sittende i komiteen for å utarbeide plattformene tar 
kontakt med tidligere styremedlemmer, andre studentorganisasjoner, som kommer tilbake med forslag 
til hvordan disse plattformene skal utarbeides med informasjon fra disse som har erfaring fra før. Det 
er også ønskelig at komiteen skal komme tilbake til neste styremøte med mer info og forslag til 
hvordan plattformene skal lages og behandles videre. 
 
Saken legges til side for å ta den opp igjen etter at sak 7 er behandlet.  
 
 
Dette ble ikke gjort under studentstyremøte 1. Ledelsen må ta stilling til om saken skal behandles 
videre.  
 
 
  

Diskusjoner rundt saker er forbeholdt møtene og skal ikke gjenopptas i pausene. 

Endring: 

Diskusjoner rundt saker skal forbeholdes møtene, og diskusjonene skal ikke tas ut av 
møterommet. 

Begrunnelse for forslaget: 

Diskusjoner rundt saker skal forbeholdes møtene, og skal ikke diskuteres utenfor møterommet 
i pausene. 
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Sak 3 – SST1 - 2019/2020 Møteplan for styreperioden 2019/2020 
 
Ingvild Berg Lauritsen innleder til saken: 
Studentstyret må fastslå datoer får når vi skal møtes gjennom perioden.  
 
Til orden:  
Det oppklares i lokalisasjon av møtene, altså T22, også med honorering av møtene. 
 
Det voteres først over datoer hvor det er flere forslag: 

• SST4: 16.-19 vedtatt 
 

• SST6: 8.-10. mai vedtatt 
 

• SST7: Én ekstra dag i forkant av årsmøtet, vedtatt 
 
 

Studentstyret voterer så over møteplanen i sin helhet.  
   
 VEDTAK:  
 

Type møte Dato 
Studentstyremøte 1 23. – 25. august 2019 

Høstkonferansen 2019 19. – 22. september 2019 

Studentstyremøte 2 25. – 27. oktober 2019 

Studentstyremøte 3 6. – 8. desember 2019 

Studentstyremøte 4 (studietur) 16. – 19. januar 2020 

Vårkonferansen 2019 21. – 23. februar 2020 

Studentstyremøte 5 20. – 22. mars 2020 

Studentstyremøte 6 8. – 10. mai 2020 

Ekstraforslag: Møte én dag før årsmøtet  Tirsdag 16. juni 2020 

 
 
 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
 

Sak 4 – SST1 - 2019/2020 Fordeling av ansvarsfylker 
 
Ingvild Berg Lauritsen innleder til saken: 
Det er ønskelig at studentledelsen får hjelp til å fordele fylkene i Norge, slik at vi kan lettere være 
synlige og tilgjengelige for medlemmene i de ulike fylkene. Vi har to forslag, hvor forslag 1 tar hensyn 
til OU-prosessen. Forslag 2 tar ikke like mye hensyn til OU-prosessen. Vi har også tatt i betraktning til 
de som satt i studentstyret i fjor, får samme fylker som da, så langt det lar seg gjøre.  
 
Diskusjon:   
Det rettes spørsmål til om punkter for ansvar fra fjorårets styre er tatt med. Dette står i heftet som 
studentstyret fikk utdelt søndag etter årsmøtet 2019.  
 
Spørsmål:  
Oppfattes det slik at styret ønsker en sak som konkretiserer oppgavene som følger ved å ha 
ansvarsfylker? 
Det diskuteres rundt hvilke oppgaver og ansvar som ligger i å være ansvarlig for sine fylker.  
Dette vil gjøre det enklere for styremedlemmene å vite hva den rollen er, men også for de lokale 
tillitsvalgte om hva de kan forvente av styremedlemmene.  
Styret enes derfor i at ledelsen skriver en som beskriver ansvarsområdene og oppgavene ved å ha et 
ansvarsfylke.   
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Forslag til vedtak: 
 

Styremedlem  Ansvarsfylker  
Andreas Oddnes Dahle  Oslo, Vestfold og Telemark  

Edel Marlén Taraldsen  Finnmark og Troms  

Jo Stuve  Hordaland, og Sogn og Fjordane  

Synne Eilertsen  Hedmark og Oppland  

Jon Wolla  Buskerud, Akershus og Østfold  

Kent Hansen  Nordland og Møre og Romsdal  

Camilla Johansen Horten  Aust- og Vest-Agder og Rogaland  

Hanne Grøthe  Trøndelag  

 
 ENSTEMMIG VEDTATT 

 
  
 

Sak 5 – SST1 - 2019/2020 Handlingsplan 2019-2020 
 
Martin Ottesen Wichstad innleder til saken: 
Ledelsen har kommet med et forslag, men det er ikke for å pålegge/bestemme hva dere skal jobbe 
med. Vi har sett ut fra hva årsmøtet vedtok og hva vi mener er viktigst, dette er også basert på 
medlemmene våre. Slike ting som medlemsarbeid som er kontinuerlig prosess men også viktig for at 
vi skal ha noen å jobbe for, derfor er det prioritert høyt.  
 
Diskusjon: 
Styret diskuterer punkt for punkt i den foreslåtte handlingsplanen og legger fortløpende muntlig frem 
sine forslag til endring til de ulike punktene. 
 

Punkt 1:  

  
Styret diskuterer at kontinuerlig arbeid for å rekruttere og bevare medlemmer er viktig, da det er dem 
vi jobber for. Har vi ikke medlemmer vil ikke NSF Student kunne fortsette. Det er viktig med god 
dekningsgrad for å ha en medlemsmasse å være synlig for. Det er likevel noe 
uenigheter hvorvidt innsatsområdene og prioriteringene som gjøres krever særlig oppmerksomhet fra 
styret. Blant annet kan en bedre opplæring av lokallag og tillitsvalgte, gjøre at dette punktet ikke faller 
like tung på studentstyret.  
Årsmøtet har vedtatt et innsatsområde som sier 90% dekningsgrad, da er det enkelte skoler vi må 
jobbe ekstra godt med for å nå denne prosentandelen. Vi er helt avhengig av å ha 90% for å bevare 
den støtten vi har og slagkraften vi har per nå. 
 
Det poengteres også at ledelsen har foreslått mange punkter som høy prioritet, noe som vil gjøre 
fordelingen og dekningen av arbeidet vanskeligere.  
 

 
 
 

Forslagsstiller: Votering 
Jo Stuve 

Ikke 
vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 1 

Opprinnelig tekst:  

Rød prioritet 

Endring: 

Gul Prioritet 

Begrunnelse for forslaget: 

Dette er en kontinuerlig prosess som ikke krever så høy oppmerksomhet fra styret. 



13 

Punkt 2:  

 
Handlingsplanen er laget ut fra innsatsområder. Her er det foreslått at det er lokallag og 
fylkesrepresentantene som skal gjøre jobben. Synlighet, tilgjengelighet og aktiviteter gjennom året har 
mye å si for medlemmene, også for at de skal engasjere seg.  
 
Styret har tidligere år fått tilbakemeldinger fra både fylkesrepresentanter og lokallag, at studentstyret i 
sin helhet må være mer synlig og at dette bør være en høy prioritet for at medlemmene skal føle seg 
sett og verdsatt. I tillegg til at tillitsvalgte tidligere føler de ikke har fått nok informasjon. Det kommer 
frem at dette punktet er det NSF Student har størst forbedringspotensialet på. Det er ønskelig å 
prioritere dette høyt også med studentstyret i sin helhet som ansvarspersoner, ikke bare ledelsen.  
 
Det legges til at studentene og medlemmene er opptatt av hva som skjer i deres omgangskrets, derfor 
bør lokallag styrkes og opplæres slik at de også kan bistå på dette punktet.  
 

 
 

Punkt 3:  

 
I og med at studentstyret fordeler ansvar på Norges fylker, vil det være naturlig at styremedlemmene 
tar ansvar for sine fylker hva gjelder oppdatering og informasjon. Det menes at vi ikke kan pålegge 
lokallag noen oppgaver da de står fritt til å arrangere sosiale og faglige arrangement for medlemmene. 
 
Det er sterkt ønskelig av enkelte styremedlemmer at dette punktet forblir en høy prioritet da de 
tidligere har erfart at dette lett faller vekk som en prioritet. Dette hjelper styret med å holde oversikt og 
en oppdatert informasjon om hvordan det står til hos lokallagene.  
 

 
 
 
 
 
 

Forslagsstiller: Votering 
Jo Stuve 

Ikke 
vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 2 

Opprinnelig tekst:  

Rød prioritet 

Endring: 

Gul Prioritet 

Begrunnelse for forslaget: 

Dette er en kontinuerlig prosess som ikke krever så høy oppmerksomhet fra styret. 

Forslagsstiller: Votering 
Jo Stuve 

Ikke 
vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 3 

Opprinnelig tekst:  

Rød prioritet 

Endring: 

Gul Prioritet 

Begrunnelse for forslaget: 
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Punkt 4:  

 
Det trekkes frem hvem som var de aktive personene under årsmøtet 2019, og at dette tyder på at det 
kun er de som har erfaring fra NSF Student som virkelig engasjerer seg om politikken. Dersom vi får 
styrket tillitsvalgtsamlingene og opplæringene også til å omhandle hva vi gjør politisk, vil dette smitte 
over på lokallag og fylkesrepresentanter som kan ta det med seg videre i sitt verv. Noe som 
forhåpentligvis også vil gjøre det enklere å rekruttere. 
 

 

Punkt 5:  

 
Styret diskuterer at det er mye som er viktig å prioritere og at internasjonalt arbeid kanskje ikke er ett 
av disse. Det nevnes likevel at å løfte blikket og se hva andre land også gjør, kan gjøre ulike 
problemstillinger enklere for oss, ved å få litt erfaring.  
 

 
 

Punkt 6:  

 
Ingen diskusjon. 
 

Punkt 7:  

 
Styret er enig i at dette skal være et høyt prioritert punkt. Dersom vi skal NSF Student skal være med i 
debatter, være i kontakt med relevante aktører og møte beslutningstakere er dette viktig. Det enes 
likevel at hovedtyngden av ansvaret på synligheten her skal ligge på ledelsen.  
 
 

Punkt 8:  

 
Styret er enige i at dette punktet skal endres fra rødt til gult. Ikke fordi det ikke er viktig, men fordi 
styret må nedprioritere noen punkt og vil klare å bevare arbeidet gjennom arbeidsgruppen. Det 
foreslås at videokampanjer, minst én kronikk i året som handler om holdningsendrende kampanjer og 
skape oppmerksomhet dette vil kunne dekke store deler av punktet. Her ønskes det at det skal brukes 
tid men ikke ressurser. 

Forslagsstiller: Votering 
Jo Stuve 

Ikke 
vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 4 

Opprinnelig tekst:  

Gul prioritet 

Endring: 

Rød Prioritet 

Begrunnelse for forslaget: 

 

Forslagsstiller: Votering 
Synne Eilertsen 

Vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 5 

Opprinnelig tekst:  

Gul prioritet 

Endring: 

Grønn Prioritet 
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Punkt 9: 

 
Prioriteringsgraden diskuteres. Det nevnes også at synlighet var noe som årsmøtet satte høyt og som 
var en prioritet for medlemmene.  
 

 
 

Punkt 10: 

 
Styret mener dette punktet går til ledelsen.  
 

 
 

Forslagsstiller: Votering 
Jo Stuve 

Vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 8 

Opprinnelig tekst:  

Flere mannlige sykepleierstudenter 

Endring: 

Legge til tiltak 

Eventuell ny tekst:  

Gjennomføre videokampanje med individfokus og skrive minst en kronikk med publisitet 
halvåret. 

Begrunnelse for forslaget: 

Ikke kun videreføre gamle tiltak, men bidra med nye. 

Forslagsstiller: Votering 
Jo Stuve 

Ikke 
vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 9 

Opprinnelig tekst:  

Rød prioritet 

Endring: 

Gul prioritet 

Eventuell ny tekst:  

Ingen 

Begrunnelse for forslaget: 

Dette er en kontinuerlig prosess som ikke krever styrets særlige oppmerksomhet. Og ofte er 
dette et tiltak som krever en enkeltpersons arbeid. 

Forslagsstiller: Votering 
Jon Wolla 

Vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 10 

Opprinnelig tekst:  

Studentstyret 

Endring: 

Studentledelsen 

Eventuell ny tekst:  

Ingen 
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Punkt 11:  

 
Ingen diskusjon.  
Men forslag til endring ble fremmet muntlig. 
 

 
 

Punkt 12:  

 
Det menes at dette er ett av styrets viktigste prioriteringer. Dersom saken heller ikke får gjennomslag 
på landsmøtet, vil det likevel være en viktig sak som NSF Student kan kjempe for utenom landsmøtet.  
 

 
 

Punkt 13:  

 
Ingen diskusjon. 
 

Punkt 14:  

 
Det er litt uenigheter hvorvidt dette skal prioriteres høyt. Det oppleves at RETHOS ikke har gagnet 
NSF Student slik som håpet. Forslag om at dette kanskje kan være en jobb for de lokale tillitsvalgte, 
det de kan bruke sin rolle på skolene for å høre hvordan dere skole tar stilling til REHTOS og 
implementeringen.  
 
 
 
 

Forslagsstiller: Votering 
Jon Wolla 

Vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 11 

Opprinnelig tekst:  

Studentstyret 

Endring: 

Studentledelsen 

Eventuell ny tekst:  

Ingen 

Begrunnelse for forslaget: 

Ingen 

Forslagsstiller: Votering 
Jo Stuve 

Ikke 
vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 12 

Opprinnelig tekst:  

Gul prioritet 

Endring: 

Rød prioritet 

Eventuell ny tekst:  

Ingen 

Begrunnelse for forslaget: 

Dette er en enkeltsak som ikke angår moderorganisasjonen i like stor grad, men den angår 
NSF student og de respektive institusjonene som jobber med vår største problemstilling, 
sykepleiemangelen. 
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Til orden: 
Styret orienteres om at Vegard Henden, nestleder i NSF Student 2018/2019 (februar-juni) nå sitter 
som ny studentrepresentant i programgruppen. Tidligere representant Christian Strømnes, leder av 
NSF Student 2017/2018 skulle sitte to år og Vegard tok over han stilling som representant.  
 
Styret ytrer ønske om et møte med Vegard Henden og at NSF Student kan holde en dialog med han 
for å få med seg fremgangen rundt RETHOS. Ledelsen tar dette med seg.  
 

 
 

Punkt 15: 

 
Ledelsen orienterer om at dette punktet var foreslått som høyeste prioritet da den resolusjonen som 
hadde høyest prioritet av de som ble vedtatt på årsmøtet, omhandlet nasjonal eksamen i 
medikamentregning. 
 
Styret forstår at dette var viktig overfor årsmøtet, men at det per nå ikke bør være NSF Students 
viktigste prioritet.  
 
Det informeres om at nasjonal eksamen i medikamentregning, er noe vi finner i alle våre dokumenter. 
SPP, innsatsområder og som en egen resolusjon. Vi ønsker å jobbe for en lik eksamen i dette faget 
da dette er noe vi ser styrker mange men også et veldig viktig fag.  
 
Det er ønskelig at arbeidet med dette settes i gang raskt, da det var flere på årsmøtet som ønsket 
dette sterkt.  
 

 
 
 

Forslagsstiller: Votering 
Jon Wolla 

Ikke 
vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 14 

Opprinnelig tekst:  

Gul prioritet 

Endring: 

Rød prioritet 

Eventuell ny tekst:  

Ingen 

Begrunnelse for forslaget: 

Ingen. 

Forslagsstiller: Votering 
Jo Stuve 

Ikke 
vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 15 

Opprinnelig tekst:  

Rød prioritet 

Endring: 

Gul prioritet 

Eventuell ny tekst:  

Ingen 

Begrunnelse for forslaget: 

Kanskje individuell mening, men dette tror ikke jeg vil løse de store problemene vi står ovenfor, 
det er mer riktig at den er gul. 
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Punkt 16:  

 
Viktig punkt, men nå som vi har fått lovfestet studentombud kan dette prioriteres ned.  
 

 
 

Punkt 17: 

 
Det foreslås prioriteringsendring.  
 

Punkt 18:  

 
Dette er noe styret i fjor jobbet mye med. Dette går mye på studentledelsen og deres prioriteringer. 
 

Punkt 19:  

 
Praksis er kanskje den største flaskehalsen i norsk sykepleierutdanning, for å takle den største 
utdanningen vi har, for å kunne utdanne flere sykepleiere. Det er derfor svært viktig å utforske de ulike 
praksisprosjektene. Dette er noe som definitivt hører NSF Student til. Vi har den gylden muligheten til 
å utforske flere og flere institusjonene for å se hvilke prosjekter som fungerer og hvilke som ikke 
fungerer for å kunne trekke konklusjoner.  
 
Årsmøtet bør oppfordres til å behandle mer praksisrelaterte saker. Det bør være en større del av 
årsmøtet. En separat sak. Det er viktig å heve denne saken.  
 

 
 
 
 

Forslagsstiller: Votering 
Jo Stuve 

Vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 16 

Opprinnelig tekst:  

Gul prioritet 

Endring: 

Grønn prioritet 

Eventuell ny tekst:  

Ingen 

Begrunnelse for forslaget: 

Dette er i stor grad dekket av Studentombudet som nå er lovfestet. 

Forslagsstiller: Votering 
Jo Stuve 

Ikke 
vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 19 

Opprinnelig tekst:  

Grønn prioritet 

Endring: 

Rød prioritet 

Eventuell ny tekst:  

Ingen 

Begrunnelse for forslaget: 

Praksis er den største hindringen for institusjonene for å bidra til å hindre sykepleiemangelen, 
og praksis er flaskehalsen. Dette er potensielt vår månelanding i år, prioriter den! 
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Punkt 20:  

 
Vi har et lovfestet skriv som vi bør følge opp, det er også enkelt å jobbe med da vi har gode 
utgangspunkter. Det var også veldig tydelig av årsmøtet at dette er ønskelig.  
 
Det foreslås muntlig å senke til gult, men det er fordi styret mener dette bør være de tillitsvalgtes 
utfordring da de blir påvirket av sin egen institusjon. Hvis vi fokuserer på opplæring av de tillitsvalgte, 
bør de kunne ta denne saken lokalt. Hvis vi øker opplæringen av tillitsvalgte, så kan de få mer ansvar 
for dette.  
 
Utfordringen med å bruke tillitsapparatet i studentdemokratiene tas også opp. Tidligere har enkelte 
erfart at studentene heller ikke her blir hørt. Det diskuteres mulighetene for å kanskje samarbeide med 
andre studentorganisasjoner som for eksempel Norsk Studentorganisasjon (NSO) som har 
studentparlamentene og demokratiene som sin medlemsmasse.  
 

Punkt 21: 

 
Forslag om prioritetsendring. En rettferdighetssak som kanskje kan løses av studentskipnadene. Ikke 
som en nasjonal sak. 
 

 
 

Punkt 22:  

 
Ingen diskusjon.  
 

Forslagsstiller: Votering 
Jon Wolla 

Faller etter 
votering 

av 
forslaget 

over 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 19 

Opprinnelig tekst:  

Grønn prioritet 

Endring: 

Rød prioritet 

Eventuell ny tekst:  

Ingen 

Begrunnelse for forslaget: 

Ingen. 

Forslagsstiller: Votering 
Jo Stuve 

Vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 21 

Opprinnelig tekst:  

Gul prioritet 

Endring: 

Grønn prioritet 

Eventuell ny tekst:  

Ingen 

Begrunnelse for forslaget: 

Dette er en sak om rettferdighet. Klart er det en viktig sak, men det er noe som kan løses 
gjennom samskipnadene og ikke nasjonal politikk. 
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Punkt 23: 

 
Det diskuteres hvorvidt dette er et punkt studentstyret skal jobbe med og for da utveksling til andre 
land ofte kan være utfordrende. Dermed bør vi bli flinkere til å utveksle innad i Norge.   
 
 

 
 

Punkt 24:  

 
Ingen diskusjon, det tas opp på dette møtet så den blir ivaretatt.  
 

Punkt 25:  

 
Ingen diskusjon. 
 

Punkt 26:  

 
Ingen diskusjon. 
 

Punkt 27:  

Avhenger av arbeidet som blir lagt ned av gruppen som skal jobbe med dette.  
 
 

Behandling av saken i sin helhet:  

 
Det er ønskelig fra styret at ledelsen oppdaterer hva de har fått gjort på de ulike punktene og prioritert, 
til hvert styremøtet. Det poengteres også at det ikke er studentstyret som direkte pålegger oppgaver, 
men årsmøtet. Det er likevel opp til styret hvordan de skal jobbe med årsmøtets bestilling.  
 

Forslagsstiller: Votering 
Jo Stuve 

Ikke 
vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Punk 23 

Opprinnelig tekst:  

Gul prioritet 

Endring: 

Grønn prioritet 

Eventuell ny tekst:  

Ingen 

Begrunnelse for forslaget: 

Dette er en del av det internasjonale arbeidet NSF burde gjøre da læringsutbytte for studenter 
som ikke reiser ut fremdeles har et behov for å lære om internasjonalisering og at verden er 
større enn Norge. 

Forslagsstiller: Votering 
Jo Stuve 

Ikke 
vedtatt 

Hvilken sak: 

Sak 5 – Handlingsplan 2019-2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til):  

Ingen 

Opprinnelig tekst:  

Ingen 

Endring: 

Dele opp handlingsplanen etter ansvarsområde, så det blir klarere hva som er prioritert for 
styret, lokallagene osv. 
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PROTOKOLLTILFØRSEL:  
Foreslår at styret på hvert møte har en fast post der det opplyses hva ledelsen har arbeidet med og et anslag av 
hvor mye tid som har gått med til de forskjellige sakene. Styret får da anledning til å komme med sine 
tilbakemeldinger på sine prioriteringer og sin tidsbruk. 
 

  
 VEDTAK:  
 Handlingsplanen med tilhørende, vedtatte endringer, vedtas i sin 

helhet.   
 
 VEDTATT 

 
Se vedlagt «Revidert handlingsplan 2019-2020» med de endringer som ble gjort under  
Studentstyremøte 1. 

 
 
 

Sak 7 – SST1 - 2019/2020 Arbeidsområder og arbeidsgrupper 
 
Ingvild Berg Lauritsen innleder til saken: 
Ser det som hensiktsmessig at ansvaret med prioriteringene til NSF Student dette året og med dette 
Studentstyret fordeles på ansvarsgrupper og ansvarsområder. Dette er for at vi skal kunne være på 
flere steder til samme tid og dele på oppgavene slik at flere ting blir gjort og prioritert. Ledelsen vil 
delta i de ulike gruppene. 
 
Diskusjon: 
Styret diskuterer hvilke kvaliteter og egenskaper de har som kan komme godt med i de ulike 
arbeidsgruppene. Styret fordeler se så på de ulike gruppene basert på både ønske, engasjement, 
hjertesaker og kunnskaper.  
 
VEDTAK:  
 

Ønskelig 
antall 

Arbeidsgruppe Navn Navn Navn Ledelsen 

2 stk Landsmøteansvarlig Jon Synne   Ingvild 

2 stk Kommunikasjonsansvarlig Jo Jon   Martin 

3 stk Plattformansvarlig Synne  Jo Hanne Martin 

3 stk #MKBS Synne  Kent Edel Martin 

2 stk Praksis- og utdanningsansvarlig Hanne Andreas Edel Ingvild 

2 stk Internasjonalt ansvarlig Camilla Jo   Martin 

3 stk Tillitsvalgtansvarlig Hanne Andreas Kent Martin 

2 stk Arbeidsutvalg Jo Kent   Ingvild  

2 stk RETHOS Jon Camilla   Ingvild 
 
   

 
 ENSTEMMIG VEDTATT 
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Sak VIII EVENTUELTSAKER 
 
Sak X – SST1 - 2019/2020 NOMINASJON TIL FORBUNDSSTYRET FRA NSF STUDENT 
 
Martin Ottesen Wichstad innleder til saken:  
Begrunner hvorfor ledelsen ønsker å nominere Peter Øverlie til forbundsstyret i Norsk 
Sykepleierforbund.  
 
Studentstyret ønsker å stille seg bak nominasjonen.  
Studentstyret eniges om å nominere Peter Øverlie til forbundsstyret. 
 
 
 
Sak XX – SST1 – 2019/2020 Stigmatisering av fylkesrepresentanter i fylkesstyret. 
 
Synne Eilertsen innleder til saken:  
Det har kommet informasjon under helgen som bekrefter mistanken undertegnede har hatt over en 
periode. Det viser seg at flere fylkesstyrer stigmatiserer studentrepresentantene ved å blant annet ikke 
inkludere de fullverdige medlemmene sine på studieturer.  
 
Jeg ønsker et vedtak fra studentstyret om at studentleder fronter dette i forbundsstyret og krever en 
gjennomgang av økonomi i forbindelse med turene da det kan tenkes at de har budsjettert for medlem 
som ikke er invitert.  
 
Forslag til vedtak:  
Ta opp dette med forbundsstyret.  
 
Diskusjon:  
For å løse saker på lavet mulig nivå til å begynne med, bestemmes det at rådgiverne sender mail til 
fylkeskontorene og fylkesrepresentantene for å undersøke. Enn så lenge forblir denne saken en 
administrativ sak.  
 
 
 
EVALUERING AV MØTET:  

Studentstyret evaluerer møtet hver og en og kommer med tilbakemeldinger til ledelsen:  

• Tydeligere hensikt med sakene og hva som skal gjøres. 

• Deltakelse over Skype fungerer ikke optimalt i en slik møtesammenheng. 

• Det er ønskelig at ledelsen på forhånd har vurdert best mulig metode for gjennomgang av 

saker, da diskusjon ikke alltid er beste måte å løse en sak på.  

• Det er ønskelig at styret også får tilgang til å se oversikten over forslagene som kommer inn, 

da de lettere kan holde oversikt selv. 

  

 
  

 
Oslo, 2019       

NORSK SYKEPLEIERFORBUND 
 
 
 

 Ingvild Berg Lauritsen Martin Ottesen Wichstad 
 studentleder nestleder 

 
 

 
 
                   Nina Jeanette Tollehaug Trine Skaar 
                   studentrådgiver studentrådgiver 


