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Studentstyremøte: 
SST3 – 2019/2020 
 

Dato og tid: 
6.-8.desember 2019 

Møtested:  
Tollbugata 22, Oslo 
 

Innkalte representanter 
 
Studentleder: Ingvild Berg Lauritsen 
Studentnestleder: Martin Ottesen Wichstad  
Styremedlem: Andreas Oddnes Dahle 
Styremedlem: Edel Marlén Taraldsen 
Styremedlem: Jo Stuve 
Styremedlem: Synne Eilertsen 
Styremedlem: Jon Wolla 
1.vara: Kent Hansen 
2.vara: Camilla Johansen Horten 
3.vara: Hanne Grøthe 
 
 

Tilstedeværende 
 
Studentleder: Ingvild Berg Lauritsen 
Studentnestleder: Martin Ottesen Wichstad  
Styremedlem: Andreas Oddnes Dahle 
Styremedlem: Edel Marlén Taraldsen 
Styremedlem: Jo Stuve 
Styremedlem: Synne Eilertsen 
Styremedlem: Jon Wolla 
1.vara: Kent Hansen 
2.vara: Camilla Johansen Horten 
3.vara: Hanne Grøthe 
 
Hovedkontoret 
Protokollfører: Trine Skaar (Studentrådgiver) 
Ordstyrer: Nina Jeanette Tollehaug 
(studentrådgiver) 

 
Merknader til innkallingen: 
 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
Møtet ble satt med 10 representanter til stede, 
hvorav 7 stemmeberettiget. 
 

 



 

Saksliste 
 

Saksnummer Navn Type sak 
   

21 - 19/20 Orientering om UNIO-studentene Orientering 

22 – 19/20 Kontrollkomité Vedtak 

23 – 19/20 Vårkonferansen 2020 Diskusjon 

24 – 19/20 Rekruttering til årsmøtet 2020 Diskusjon 

25 – 19/20 Politisk plattform Vedtak  

26 – 19/20 Trivsel i NSF Student, tidligere «Retningslinjer ved uønsket oppførsel» Vedtak 

27 – 19/20 Retningslinjer for fylkesrepresentanter Orientering 

28 – 19/20 Oppsummering av landsmøtet 2019 Orientering 

29 – 19/20 Praksiskampanjen Diskusjon 

30 – 19/20 Resultat av budsjettforhandlinger Orientering 

 

Innkomne saker 
 

Saksnummer Navn Type sak 

Sak X – SST3 Studentrepresentasjon i Etisk råd Vedtak 

   

   

   

 

 

 

  



 

Konstituering 
 

Sak I – SST3 – 19/20  KONSTITUERING AV MØTET 

Sak A – SST3 – 19/20   Oppnevning av ordstyrer 
     

VEDTAK:  
 Studentstyret oppnevner rådgiver Nina Jeanett Tollehaug som ordstyrer av 

studentstyremøte 3, med studentledelsen som vara ved behov. 

ENSTEMMIG VEDTATT  
 

 

 
Sak B – SST3 – 19/20   Godkjenning av saksliste 
     

VEDTAK:  
    Sakslisten godkjennes. 
     

ENSTEMMIG VEDTATT 
 

 

 
 

Sak C – SST3 – 19/20   Oppnevning av protokollunderskrivere 
     

VEDTAK:  
 Studentstyret oppnevner rådgiver Trine Skaar og studentleder Ingvild Berg 

Lauritsen som underskrivere av protokollen til SST3.  

     
ENSTEMMIG VEDTATT  

 

  



 

Saker til behandling 
 

Sak X – SST3 – 19/20  INNKOMNE SAKER 

Sak X – SST3 - 19/20  Studentrepresentasjon i Etisk råd  

Utsatt til SST4.  

 

Sak II – SST3 – 19/20  DISKUSJONSSAKER 

Sak 23 – SST3 - 19/20  Vårkonferansen 2020 

 

Behandling: 
Saksbehandler Ingvild Berg Lauritsen innleder til saken.  
Studentstyret holder en workshop for å planlegge 
vårkonferansen 2020.  
 
Innstilling fra saksbehandler: 
Det som blir diskutert under SST3 vil bli lagt frem i et forslag til 
endelig program som presenteres på SST4.  
 
Momenter fra diskusjonen:  

• Gruppe 1:  
4 rullerende poster med oppsummering 

o 1 - Simulere saksgang 
o 2 - Delegasjonsmøter 
o 3 - Rekruttering til ÅM 
o 4 – Ord og møtekultur 

Oppsummering til slutt. Q&A.  

• Gruppe 2:  
Parallellsesjon 

o 1 – Fylkesrepresentant og lokallag (dele i grupper 
med styremedlemmer?) 

o 2 - Sentrale verv 

• Gruppe 3:  
o Studentpolitisk plattform 
o Hjertesak 
o Fri post 
o Speedating av styret og ledelsen 
o Speedateing til ÅM 

 
VEDTAK:  
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.  

 

 



 

 

Sak 24 – SST3 - 19/20  Rekruttering til årsmøtet 2020 

 

Behandling: 
Saksbehandler Ingvild Berg Lauritsen innleder til saken.  
Studentstyret holder en workshop for hvordan rekruttere til 
årsmøtet 2020.  
 
Innstilling fra saksbehandler: 
Saksbehandler foreslår at styret delers opp i tre grupper der 
hver gruppe skal diskutere hvordan vi kan gjennomføre de ulike 
punktene på en hensiktsmessig måte. 
 
Momenter fra workshop: 

• PP om ÅM 

• Endre bannerne på FB til info om ÅM 

• Facebookchat 
 

VEDTAK:  
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.  

 

  



 

 

Sak 29 – SST3 – 19/20 Praksiskampanjen 

 
Behandling: 
Saksbehandler Edel Marlén Taraldsen innleder til saken.  
 
Innstilling fra saksbehandler: 
Praksis- og utdanningsansvarlige ønsker at samtlige i 
studentstyret gjør seg opp noen tanker som de deler på årets 
tredje studentstyremøte. Der skal det videre diskuteres slik at 
de ansvarlige har godt grunnlag for det videre arbeidet mot å få 
liv i praksiskampanjen. 
 
Innkomne forslag: 
Ingen innkomne forslag i sak 29.  
 
VEDTAK:  
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.  

 

 

Sak 25 – SST3 – 19/20 Politisk plattform 

Behandling: 
Saksbehandler Martin Ottesen Wichstad innleder til saken.  
 
Innstilling fra saksbehandler: 
Dette er noe som har blitt jobbet en del med, både før og etter SST2. 
Som det da ble nevnt, er dette et omfattende arbeid, som vil ta tid. 
Saksbehandlerne mener det derfor er hensiktsmessig at arbeidet 
starter allerede nå. Overskriftene i vedlegget var det bred enighet om 
under SST2, og gir den politiske plattform en mer oversiktlig struktur 
og en større revisjon enn hva som tidligere har vært gjort. Arbeidet 
med utarbeiding av politisk plattform vil fortsette til endelig 
revidering på SST6. 
 
Innkomne forslag: 
Ingen innkomne forslag i sak 25.   
 
VEDTAK:  
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.  

 

 

  



 

Sak III – SST3 – 19/20  VEDTAKSSAKER 

Sak 22 – SST3 - 19/20  Kontrollkomité 

 

Behandling: 
Saksbehandler Camilla Johansen Horten innleder til saken.  
 
Innstilling fra saksbehandler: 
Studentstyret oppretter en kontrollkomité og innstiller to 
personer som sitter under årsmøtet. Dette vil være en 
prøveordning som vil gå over to år, hvor studentstyret innstiller 
kontrollkomité i forkant av hvert årsmøte.  
 
Innkomne forslag: 

     
Forslag nr. 3 

Forslagsstiller: Votering 

Martin Ottesen Wichstad 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 22 - Kontrollkomité 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

78 

Opprinnelig tekst: 

-- 

Endring: 

Dette vil skje på SST6. 

Eventuell ny tekst:  

--  

Begrunnelse for forslaget:  

-- 

 
Forslag nr. 9 

Forslagsstiller: Votering 

Jo Stuve 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 22 – Kontrollkomité 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

75-78 

Opprinnelig tekst: 

Studentstyret oppretter en kontrollkomite og innstiller to personer som sitter under 
årsmøtet. Dette vil være en prøveordning som vil gå over to år, hvor studentstyret 
innstiller kontrollkomite i forkant av hvert årsmøte. 

Endring: 

Tillegg: Kontrollkomiteen skal bestå av en representant fra studentstyret og en 
uavhengig representant som studentstyret anser å være godt kjent med NSF Students 
årsmøte og NSFs vedtekter. 

Eventuell ny tekst:  

-- 

Begrunnelse for forslaget:  

-- 

 



 

VEDTAK:  
Studentstyret vedtar saksbehandlers innstilling med de 
endringer som er kommet inn. 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 

 

 

  



 

Sak 26 – SST3 - 19/20 Trivsel i NSF Student, tidligere «Retningslinjer ved uønsket 

oppførsel» 

 

Behandling: 
Saksbehandler Ingvild Berg Lauritsen innleder i saken.  
 
Innstilling fra saksbehandler: 
Studentsyret vedtar «Trivsel i NSF Student» og legger det frem 
for delegatene på årsmøtet 2020.  
 
Innkomne forslag: 

 
Forslag nr. 2 

Forslagsstiller: Votering 

Andreas Oddnes Dahle 

Deler av 
forslaget 
vedtatt.  

Sak: 

Sak 26 – Trivsel i NSF Student 

Type forslag: 

Redaksjonell endring (ingen meningsendring) 

Linjenummer (fra-til): 

312-313 

Opprinnelig tekst: 

Ha et ansvarlig forhold til medbrakt alkohol på NSF Student sine arrangementer hvor 
det ikke skal være noe drikkepress. 

Endring: 

Forandring av setningsoppbygging. 

Eventuell ny tekst:  

Ha et ansvarlig forhold til medbrakt alkohol på NSF Student sine arrangementer.  
Det skal ikke være noe drikkepress. 

Begrunnelse for forslaget:  

Det vil gjøre punktet mer ryddig og forståelig.  

OBS: Siste del av eventuell ny tekst er vedtatt. Markert i gult. Dette skal legges til forslag 16. 

 
Forslag nr. 4 

Forslagsstiller: Votering 

Kent Hanssen 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 26 – Trivsel i NSF Student 

Type forslag: 

Redaksjonell endring (ingen meningsendring) 

Linjenummer (fra-til): 

89 

Opprinnelig tekst: 

(…) også sanksjoner på brudd på disse retningslinjene. 

Endring: 

Endre den første «på» til «ved». 

Eventuell ny tekst:  

(…) også sanksjoner ved brudd på disse retningslinjene.  

Begrunnelse for forslaget:  

--  

 
 
 
 

 



 

Forslag nr. 5 

Forslagsstiller: Votering 

Kent Hanssen 

Falt til fordel 
for forslag 16 

Sak: 

Sak 26 – Trivsel i NSF Student 

Type forslag: 

Strykningsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

312 

Opprinnelig tekst: 

Ha et ansvarlig forhold til medbrakt alkohol på NSF Students arrangementer (…) 

Endring: 

Stryk «medbrakt». 

Eventuell ny tekst:  

Ha et ansvarlig forhold til alkohol på NSF Students arrangementer (…) 

Begrunnelse for forslaget:  

Ved noen av NSF Students arrangementer er det også mulig å kjøpe alkohol, slik at 
retningslinjene bør ikke kun ta høyde for medbrakt alkohol. 

 
Forslag nr. 12 

Forslagsstiller: Votering 

Andreas Oddnes Dahle 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 26 – Trivsel i NSF Student 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

316 

Opprinnelig tekst: 

Ved brudd på prinsippene eller ved et varsel kan rådgivere, med studentstyret 
og/eller tillitspersoner gjennomføre samtaler med de involverte partene. 

Endring: 

Endre fra «kan rådgivere» til «skal rådgivere» 

Eventuell ny tekst:  

Ved brudd på prinsippene eller ved et varsel skal rådgivere, med studentstyret 
og/eller tillitspersoner gjennomføre samtaler med de involverte partene. 

Begrunnelse for forslaget:  

Dette vil stille et krav til at studentstyret/rådgivere/tillitspersoner involveres i evt. 
situasjoner som oppstår. Det er viktig at evt. situasjoner blir løst med hjelp av en 
nøytral part. 

 
Forslag nr. 13 

Forslagsstiller: Votering 

Jon Wolla 

Ikke vedtatt 

Sak: 

Sak 26 – Trivsel i NSF Student 

Type forslag: 

Redaksjonell endring (ingen meningsendring) 

Linjenummer (fra-til): 

305 og 311 

Opprinnelig tekst: 

Flytte linjene 

Endring: 

Flyttes til innledning etter linje 301. 

Eventuell ny tekst:  

--  

Begrunnelse for forslaget:  

Hører mer hjemme i innledningen 

 
 



 

Forslag nr. 14 

Forslagsstiller: Votering 

Andreas Oddnes Dahle 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 26 – Trivsel i NSF Student 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

319 

Opprinnelig tekst: 

Enhver person som har fått et varsel mot seg skal bli informert om varslingen. 

Endring: 

Legge til på slutten av setningen: "av henholdsvis ledelsen og/eller studentstyret. 

Eventuell ny tekst:  

Enhver person som har fått et varsel mot seg skal bli informert om varslingen av 
henholdsvis studentkontoret og/eller studentstyret. 

Begrunnelse for forslaget:  

--  

 
Forslag nr. 15 

Forslagsstiller: Votering 

Synne Eilertsen 

Strøket 

Sak: 

Sak 26 – Trivsel i NSF Student 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

0 

Opprinnelig tekst: 

0 

Endring: 

Nytt kulepunkt med strykning av mistillit 

Eventuell ny tekst:  

Ved vedvarende brudd på disse retningslinjer vil NSF Student oppfordre 
vedkommende til å trekke seg fra sitt verv i NSF Student. 

Begrunnelse for forslaget:  

Dette er en "lett reaksjon" som setter litt forventning og ikke truende ordlyd 

 
Forslag nr. 16 

Forslagsstiller: Votering 

Edel Marlén Taraldsen 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 26 – Trivsel i NSF Student 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

312-313 

Opprinnelig tekst: 

Ha et ansvarlig forhold til medbrakt alkohol på NSF Student sine arrangementer hvor 
det ikke skal være noe drikkepress. 

Endring: 

Legge til etter ansvarlig "og forsvarlig". Og fjerne ordnet "medbrakt", da dette gjelder 
all type alkohol uavhengig om den er medbrakt eller kjøpt på arrangementlokalet. 

Eventuell ny tekst:  

Ha et ansvarlig og forsvarlig forhold til alkohol på NSF Student sine arrangementer 
hvor det ikke skal være noe drikkepress. 

Begrunnelse for forslaget:  

Det høres bedre ut med forsvarlig da det hele handler om forsvarlighet. 

 



 

 
Forslag nr. 17 

Forslagsstiller: Votering 

Jon Wolla 

Ikke vedtatt 

Sak: 

Sak 26 – Trivsel i NSF Student 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

312 

Opprinnelig tekst: 

Ha et ansvarlig forhold til medbragt alkohol på NSF student sine arrangementer hvor 
det ikke skal være drikkepress. 

Endring: 

Se ny tekst 

Eventuell ny tekst:  

Deltakere som blir overstadig beruset vil bli midlertidig vist bort fra samlinger. Ved 
gjentatte tilfeller vil vedkommende bli hjemsendt. Drikkepress er uønsket. 

Begrunnelse for forslaget:  

--  

 
Forslag nr. 18 

Forslagsstiller: Votering 

Synne Eilertsen 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 26 – Trivsel i NSF Student 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

322-323 

Opprinnelig tekst: 

Varsel kan gjøres anonymt gjennom varslingsknapp inne på www.nsfstudent.no, eller 
direkte til en av studentstyret / rådgiverne/ tillitspersonene. Varsler sendt gjennom 
www.nsfstudent.no vil komme til rådgivere, men vil holdes anonymt overfor den som 
varslingen gjelder, dersom dette ønskes 

Endring: 

Dersom dette sees på som nødvendig for å beskytte varsleren. 

Eventuell ny tekst:  

--  

Begrunnelse for forslaget:  

--  

 
VEDTAK:  
Helhetlig votering over forslaget med de endringer som er 
vedtatt. 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 27 – SST3 - 19/20 Retningslinjer for fylkesrepresentanter i NSF Student 

 

Behandling: 
Saksbehandler Martin O. Wichstad innleder i saken.  
 
Innstilling fra saksbehandler: 
Saksbehandlere foreslår at innstilte retningslinjer vedtas, og at 
disse trer i kraft 1.1.2020.  
 
Innkomne forslag: 
 

Forslag nr. 6 

Forslagsstiller: Votering 

Kent Hanssen 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 27 – Retningslinjer for fylkesrepresentanter i NSF Student 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

406 

Opprinnelig tekst: 

Etter setningen: Her forventes det at du møter forberedt, og gjør studentstemmen 
hørt. 

Endring: 

Tillegg: Du må sørge for at din vara fylkesrepresentant blir informert og innkalt til 
styremøtet dersom du er forhindret fra å møte. 

Eventuell ny tekst:  

-- 

Begrunnelse for forslaget:  

Det praktiseres forskjellig hvordan dette gjøres rundt om i landet, og vi har hatt 
episoder hvor vara ikke har blitt innkalt eller fått beskjed om at fylkesrepresentanten 
ikke kunne stille. Ved slike situasjoner mister fylkesstyrene studentperspektivene inn i 
møtet, og NSF Student mister en stemme inn i fylkesstyrene. 

 
Forslag nr. 7 

Forslagsstiller: Votering 

Kent Hanssen 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 27 – Retningslinjer for fylkesrepresentanter i NSF Student 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

432 

Opprinnelig tekst: 

Det kan derfor være greit å opprette kontakter ved de forskjellige [...] 

Endring: 

Det er derfor ønskelig at du oppretter kontakt ved de forskjellige [...] 

Eventuell ny tekst:  

-- 

Begrunnelse for forslaget:  

Endringer bidrar til at fylkesrepresentantene i større grad blir oppfordret til å 
opprette kontakt på alle campus i fylket. 

 
 



 

Forslag nr. 8 

Forslagsstiller: Votering 

Kent Hanssen 

Trukket 

Sak: 

Sak 27 – Retningslinjer for fylkesrepresentanter i NSF Student 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

473-475 

Opprinnelig tekst: 

Det er også ønskelig at kommunikasjonen mellom studentstyrerepresentanten og 
fylkesrepresentantene har en god flyt og opprettholdes, slik at det som rører seg på 
fylkes- og lokallagsnivå, også når studentledelsen. 

Endring: 

Endre fra "slik at det som rører seg på fylkes- og lokallagsnivå, også når 
studentledelsen" til "dette innebærer at man må svarer på mailene til hverandre." 

Eventuell ny tekst:  

-- 

Begrunnelse for forslaget:  

I løpet av denne valgperioden har vi opplevd flere ganger at vi ikke oppnår kontakt 
med fylkesrepresentantene i våre ansvarsfylker, og dermed ikke får hørt studentenes 
stemmer i disse fylkene. 

 

Forslag nr. 10 

Forslagsstiller: Votering 

Andreas Oddnes Dahle 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 27 – Retningslinjer for fylkesrepresentanter i NSF Student 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

475 

Opprinnelig tekst: 

-- 

Endring: 

Tillegg: Det er derfor viktig med kontinuerlig kommunikasjon mellom 
studentstyrerepresentanten og fylkesrepresentantene, dvs. at man jevnlig oppdaterer 
hverandre via e-post eller lignende. 

Eventuell ny tekst:  

-- 

Begrunnelse for forslaget:  

-- 
 

Forslag nr. 11 

Forslagsstiller: Votering 

Andreas Oddnes Dahle 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 27 – Retningslinjer for fylkesrepresentanter i NSF Student 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

423-424 

Opprinnelig tekst: 

Dersom det ikke befinner seg lokallag i ditt fylke er det også ønskelig at... 

Endring: 

Endre fra: "Dersom det ikke befinner seg lokallag i ditt fylke" til "dersom ditt fylke ikke 
har lokallag" 

Eventuell ny tekst:  

Dersom ditt fylke ikke har lokallag er det også ønskelig at... 

Begrunnelse for forslaget:  

-- 
 



 

Forslag nr. 19 

Forslagsstiller: Votering 

Kent Hanssen 

Ikke vedtatt 

Sak: 

Sak 27 – Retningslinjer for fylkesrepresentanter i NSF Student 

Type forslag: 

Strykningsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

475 og 485 

Opprinnelig tekst: 

Tabell med info om studentstyret og tillitsvalgansvarlige 

Endring: 

Foreslår å stryke ut disse tabellene. 

Eventuell ny tekst:  

I stedet legger man med kontaktinfo på rådgiverne, samt en enkel webadresse som 
sender en til ei oppdatert informasjonsside om f.eks studentstyret. 

Begrunnelse for forslaget:  

Tabellene vil måtte oppdateres etter ÅM, derimot blir disse heftene delt ut blant 
annet før ÅM, og vil da være utdatert allerede etter noen dager. Ved å henvise til en 
internettside vil man alltid ha tilgang til oppdatert informasjon. 

 
Forslag nr. 20 

Forslagsstiller: Votering 

Edel Marlén Taraldsen 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 27 – Retningslinjer for fylkesrepresentanter i NSF Student 

Type forslag: 

Strykningsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

466 

Opprinnelig tekst: 

Hva tilbyr NSF Student for deg? 

Endring: 

Stryke «for» 

Eventuell ny tekst:  

Hva tilbyr NSF Student deg? 

Begrunnelse for forslaget:  

Den gamle teksten bør endres slik at den nye teksten blir korrekt. Med den nye 
formuleringen mener jeg det blir riktig.  

 
 
VEDTAK:  
Helhetlig votering over forslaget med de endringer som er 
vedtatt. 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 

 

 

 

  



 

Sak IV – SST3 – 19/20  ORIENTERINGSSAKER 

Sak 22 – SST3 – 19/20 Orientering om UNIO-studentene 

 
Behandling: 
Saksbehandler Martin Ottesen Wichstad innleder i saken. 
Studentstyret anser seg orientert om UNIO-studentene 
 
VEDTAK:  
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker 

 

Sak 28 – SST3 – 19/20 Oppsummering av landsmøtet 2019 

 
Behandling: 
Saksbehandler Ingvild Berg Lauritsen innleder i saken. 
Studentstyret anser seg orientert om NSFs landsmøte i 2019. 

 
Innkomne forslag: 
Ønskelig at ledelsen forbereder en diskusjons- eller en 
orienteringssak om arbeidet fremover med hevingen av 
finansieringskategorien. I tillegg til et møte med fag- og 
helsepolitisk sjef på SST5.  
 
VEDTAK:  
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker 

 

 
Sak 30 – SST3 – 19/20 Resultat av budsjettforhandlingene i NSF 

 
Behandling: 
Saksbehandler Ingvild Berg Lauritsen innleder i saken. 
Studentstyret anser seg orientert om budsjettforhandlingene 
som angikk NSF Student.  

 
Innkomne forslag: 
Martin Wichstad – innvilge talerett til gjest, Kai Øivind Brenden, 
andre nestleder NSF. – Dette innvilges.  
 
VEDTAK:  
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker 

  



 

Sak V – SST3 – 19/20  EVENTUELTSAKER 

 

Eventuelt sak I – SST3 – 19/20 Studentrepresentasjon i ICN 

Studentleder Ingvild Berg Lauritsen orienterer styret om 

en sak som kom inn i forkant av studentstyremøtet. Det 

har i lang tid pågått et arbeid for å sikre 

sykepleierstudenter en felles plattform på verdensbasis. 

Dette arbeidet har foregått gjennom ICN – International 

Council of Nurses. Dette vil fungere som ICNs Steering 

Group og vil bestå av fem representanter fra fem deler 

av verden, hvorav Europa og Russland er én del. Alle 

land kan nominere en kandidat, disse vil så bli tatt inn til 

intervju før en blir valgt inn. Det vil også sitte en 

representant fra ICNs Steering Group i selve 

styringsgruppen til ICN. Arbeidet med å etablere dette 

er per nå kun i startfasen og alt er ikke kartlagt enda. 

Det vil derfor være naturlig at ICNs Steering Group er 

med i utarbeidelsen av hvordan dette skal fungere og 

hvilke oppgaver gruppen skal ha. De skal blant annet 

diskutere utdanning, klima, helse, teknologi og 

studentpolitikk.  

 

Tidligere andre nestleder i NSF, Karen Bjøro, vil være 

kontaktperson for ICNs Steering Group og vil kunne 

bistå vedkomne som blir valgt. Vervet starter i mai 2020 

og varer til juli 20201. Det vil være en rådgiver 

tilgjengelig fra styringsgruppen til ICN.  

 

Edel Marlén Taraldsen ønsker å bli nominert til dette. 

Studentstyret i NSF ønsker å støtte dette.   

   

 

  



 

 

Eventuelt sak II – SST3 – 19/20 Supplering av fylkesrepresentant og vara-

fylkesrepresentant i Sogn og Fjordane 

      
I forkant av studentstyremøte 3 ble det holdt et allmøte ved 
HVL Førde, hvor to kandidater ønsket å bli supplert inn som 
henholdsvis fylkesrepresentant og vara-fylkesrepresentant 
for Sogn og Fjordane, da dette mangler per i dag. Frem til 
nytt valg mai 2020.  
 
Kandidat 1:  
Ingrid Øvretveit 

 
     Kandidat 2:  
     Jenny Marie Sætre 
      
     STUDENTSTYRET SUPPLERING: 
     Fylkesrepresentant: Ingrid Øvretveit 
     Vara-fylkesrepresentant: Jenny Marie Sætre 
 
     VEDTATT 
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Ingvild Berg Lauritsen      Trine Skaar 
Studentleder, NSF      Studentrådgiver, NSF 
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