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Studentstyremøte: 
SST 1 – 2020/2021 
 

Dato og tid: 
27. august – 30. august, 2020 

Møtested:  
Thon Hotel Opera, Møterom Rigoletto 
 

Innkalte representanter 
 
Studentleder: Edel Marlèn Taraldsen 
Studentnestleder: Kent Hanssen 
Styremedlem: Karl Ernest Bøe Koch 
Styremedlem: Solveig Fosse 
Styremedlem: Nora Pettersen Daldorff 
Styremedlem: Ida Nagel Fredriksen 
Styremedlem: Hilal Shide Gure 
1.vara: Truls Aamodt 
2.vara: Sigrid Husøy Larsen 
3.vara: Ruben Dahl Leirvåg 
 

Tilstedeværende 
 
Edel Marlèn Taraldsen 
Kent Hanssen 
Karl Ernest Bøe Koch 
Solveig Fosse 
Nora Pettersen Daldorff 
Ida Nagel Fredriksen 
Hilal Shide Gure 
Truls Aamodt 
Sigrid Husøy Larsen 
Ruben Dahl Leirvåg 
 
Hovedkontoret: 
Vegard Henden (Studentrådgiver) 
Trine Skaar (Studentrådgiver) 

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

 
Protokollfører: Vegard Henden 
 
Ordstyrer: Edel Marlèn Taraldsen 



 

Saksliste 
 

Saksnummer Navn Type sak 
   

Sak 1 Møtetekniske saker 
- Sak 1a) Oppnevning av ordstyrer 
- Sak 1b) Oppnevning av protokollfører og 

protokollunderskrivere 
- Sak 1c) Godkjenning av saksliste 
- Sak 1d) Godkjenning av forretningsorden 

Vedtak 

Sak 2 Orientering fra studentleder og studentnestleder Orientering 

Sak 3 Styrekultur og spilleregler Vedtak 

Sak 4 Inndeling av ansvarsfylker Vedtak 

Sak 5 Ansvarsområder/ansvarsgrupper Vedtak 

Sak 6 Handlingsplan Vedtak 

Sak 7 Kommunikasjonsstrategi Vedtak 

Sak 8 Høstkonferansen Vedtak 

Sak 9 Møteplan 2020/2021 Vedtak 

Eventueltsak 
1 – SST1 

Faghelg med NSF Student  

Eventueltsak 
2 – SST1 

UNIO-Studentene  

Eventueltsak 
3 – SST1 

Godkjenning av opprettelse av lokallag i Vestfold  

Eventueltsak 
4 – SST1 

Fylkessammenslåing  

 

  



 

Saker til behandling 
 

Sak I – SST1 – 20/21  MØTETEKNISKE SAKER 

Sak 1a) – SST1 – 20/21 Oppnevning av ordstyrer 

 

Behandling: 
Saksbehandler Edel Marlèn Taraldsen innleder i saken.  

 
 
VEDTAK:  
Studentstyret oppnevner følgende til ordstyrer: 

- Edel Marlèn Taraldsen 
 

ENSTEMMIG VEDTATT 
 

 

Sak 1b) – SST1 – 20/21 Oppnevning av protokollfører og protokollunderskrivere 

 

Behandling: 
Saksbehandler Edel Marlèn Taraldsen innleder i saken.  
 
Innsendte forslag: 

Forslag nr. 02 

Forslagsstiller: Votering 

Kent Hanssen 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 1b) – Oppnevning av protokollfører og protokollunderskrivere 

Type forslag: 

Strykning 

Linjenummer (fra-til): 

35 

Opprinnelig tekst: 

Protokollen skal underskrives under av møteleder og protokollfører før den 
godkjennes av studentstyret 

Endring: 

Stryk møte fra ordet «møteleder» 

Eventuell ny tekst:  

Protokollen skal underskrives under av leder og protokollfører før den godkjennes av 
studentstyret 

Begrunnelse for forslaget:  

Her strider bakgrunn for saken og vedtaket i saken. Ved å kun bruke ordet leder i 
bakgrunn for saken, og ikke møteleder, vil Edel alltid være den som skal underskrive 
protokollen selv om Kent er møteleder. 

 
VEDTAK:  
Studentstyret oppnevner følgende som protokollfører: 

- Vegard Henden 
- Trine Skaar (assisterende) 



 

Studentstyret oppnevner følgende som protokollunderskrivere: 
- Edel Marlèn Taraldsen 
- Vegard Henden 

 
ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 

Sak 1c) – SST1 – 20/21 Godkjenning av saksliste 

 

Behandling: 
Saksbehandler Edel Marlèn Taraldsen innleder i saken.  

 
Styremedlem Karl Ernest Bøe Koch melder inn 1 eventueltsak: 
Faghelg for NSF Student. 
Studentnestleder Kent Hanssen melder inn 3 eventueltsaker: 
UNIO-Studentene, Godkjenning av opprettelse av lokallag i 
Vestfold og Fylkessammenslåing 
 
VEDTAK:  

    Studentstyret godkjenner saksliste for møtet. 
 

ENSTEMMIG VEDTATT, MED INNMELDTE EVENTUELTSAKER 
 

 

Sak 1d) – SST1 – 20/21 Godkjenning av forretningsorden 

 

Behandling: 
Saksbehandler Edel Marlèn Taraldsen innleder i saken.  
 
Diskusjon: 
Det er mer hensiktsmessig å godkjenne protokollen på 
påfølgende møte. Man kan da ta diskusjonen på selve møtet og 
ikke potensielt miste diskusjonen over mail. 

- Fjorårets studentstyre ønsket at det godkjennes så 
raskt som mulig, slik at protokollen kan legges ut til 
medlemmene. 

- Kan legge ut diskusjonstråd for protokollen på 
studentstyrets facebook-gruppe før den godkjennes. 

 
Sendt inn tilleggsforslag på å unngå støttereplikker. 

- Ønsker ikke å ha dette i en forretningsorden, da det har 
mer med møtekultur å gjøre enn i et overordnet 
dokument 

 



 

Innsendte forslag: 
Forslag nr. 03 

Forslagsstiller: Votering 

Kent Hanssen 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 1d) – Godkjenning av forretningsorden 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til): 

123 

Opprinnelig tekst: 

Tillegg: 

Endring: 

Dersom et styremedlem ikke er tilstedeværende ved saksbehandlingens start, går 
stemmeretten videre til varamedlem ut saksbehandling av aktuell sak. 

Eventuell ny tekst:  

Tillegg 

Begrunnelse for forslaget:  

Dette ble praktisert ved fjorårets styre. Vi er avhengig av at alle er tilstede når vi 
starter saksbehandling, og ser det hensiktsmessig at da varamedlem får stemmerett 
ut fra saken siden da et styremedlem er fraværende og ikke får med seg hele 
saksbehandlingen.  

 
Forslag nr. 05 

Forslagsstiller: Votering 

Edel Marlèn Taraldsen 

Ikke vedtatt 

Sak: 

Sak 1d) - Godkjenning av forretningsorden 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til): 

135 

Opprinnelig tekst: 

Ingen 

Endring: 

Legge til at vi unngår støttereplikker 

Eventuell ny tekst:  

Unngå støttereplikker 

Begrunnelse for forslaget:  

Støttereplikker er tidsslukende 

 
 
 
VEDTAK:  
Studentstyret oppnevner følgende som protokollfører: 

- Vegard Henden 
- Trine Skaar (assisterende) 

Studentstyret oppnevner følgende som protokollunderskrivere: 
- Edel Marlèn Taraldsen 
- Vegard Henden 

 
ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 



 

 

Sak II – SST1 – 20/21  INNKOMNE SAKER 

Ingen innkomne saker 

 

  



 

Sak III – SST1 – 20/21  ORIENTERINGSSAKER 

Sak 2 – SST1 – 20/21  Orientering fra studentleder og studentnestleder 

 

Behandling: 
Saksbehandler Edel Marlèn Taraldsen innleder i saken.  
 
Studentleder Edel Marlèn Taraldsen orienterer: 
Ønsker å si mer om studenthenvendelsene som har kommet 
inn og tiden fremover. Det legges kontinuerlig press på 
myndighetene og det prøves å få fortgang i prosessene. Sendt 
inn anmodning til møte med Asheim, fått svar at det 
sannsynligvis kan bli et møte til uka. Forbundsleder er også med 
i anmodningen. 
Har hatt møte med Peter Øverlie og Øystein Grøndahl om 
videreføring av samarbeid med foredrag for lokallag. 
Samarbeidsmøte med 2. nestleder i forbundsstyret: Snakket om 
politisk påvirkning med stortingsvalg. Skal henvise til oss 
dersom det dukker opp spørsmål om utdannings- og 
studentpolitiske tema. Forbundslederen har allerede fremmet 
noen saker for NSF Student som de er enige med. 
 
Studentnestleder Kent Hanssen orienterer: 
Ønsker å informere mer om UNIO-Studentene. UNIO-
Studentene er et forum for de studentorganisasjonene som 
ligger under organisasjoner som er medlemmer i UNIO. 
Pedagogstudentene og NSF Student har vekslet mellom å være 
leder og nestleder av UNIO-Studentene, grunnet de er de 
eneste som har studentpolitiske verv på fulltid. 
Studentnestleder Kent Hanssen er konstituert nestleder i UNIO-
Studentene. Dette er en god måte å stå sterkere og å kunne 
fremme NSF Students meninger. Det er gode ressurspersoner i 
UNIO som UNIO-Studentene kan dra nytte av, dette kan ha 
positiv effekt for NSF Student. 
Lokallag har begynt å bli aktive igjen. Oslo, Levanger og 
Stavanger har hatt sine første møter. Oslo og Levanger har ikke 
hatt så godt oppmøte. Trondheim og Haugesund skal ha sine 
første arrangement. Har kommet en søknad om opprettelse av 
lokallag i Vestfold, som vi skal behandle dette møte. 
 
Spørsmål til orienteringer: 
Har dere noe mer informasjon om vervet i nasjonalt fagorgan 
for utdanning og forskning i sykepleie? 

- Rådgiver Trine Skaar informerer: Det er en samling av 
studieledere fra de forskjellige sykepleierutdanningene. 
En god arena å fronte NSF Students meninger, også en 
arena for å skape gode relasjoner med skolene. 



 

 
VEDTAK:  
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker 

 

 

 

Sak IV – SST1 – 20/21  DISKUSJONSSAKER 

Ingen innmeldte diskusjonssaker 

 

 

 

Sak V – SST1 – 20/21  VEDTAKSSAKER 

Sak 3 – SST1 – 20/21  Styrekultur og spilleregler 

 

Behandling: 
Saksbehandler Edel Marlèn Taraldsen innleder i saken.  
Studentstyret har fått utlevert et vedlegg, som er en 
sammenfatning av hva som ble sagt under oppstartsseminaret 
«Løypa!». Dette vedlegget er forslag til styrekultur og 
spilleregler for studentstyret 2020/2021.  
 
Diskusjon: 
Angående orientering fra ledelsen: Vi føles vi orienterer såpass 
godt i mandagsoppdateringer og fredagshilsener. Er det fortsatt 
ønskelig å ha skriftlige orienteringer til studentstyremøtene?  

- Kan droppe skriftlige orienteringer til 
studentstyremøtene. Greit å få oppdateringer 
underveis, slik at man kan stille spørsmål og slipper å 
vente til hvert studentstyremøte for å få en 
oppdatering. 

- Kan ta muntlig orientering og droppe vedlegget. 
- Ønsker å få inn orientering fra studentstyret. 

▪ Dette vil komme på møtene fremover, men var 
ikke hensiktsmessig til dette møtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innsendte forslag: 
Forslag nr. 07 

Forslagsstiller: Votering 

Truls Aamodt 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 3 – Styrekultur og spilleregler 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til): 

60 

Opprinnelig tekst: 

Tillegg 

Endring: 

X 

Eventuell ny tekst:  

Unngå støttereplikker 

Begrunnelse for forslaget:  

Støttereplikker er tidkrevende 

 
Forslag nr. 08 

Forslagsstiller: Votering 

Ida Nagel Fredriksen 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 03 – Styrekultur og spilleregler 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til): 

60 

Opprinnelig tekst: 

Tillegg 

Endring: 

Det skal være lav terskel for å ta en telefon til hverandre 

Eventuell ny tekst:  

Det skal være lav terskel for å ta en telefon til hverandre 

Begrunnelse for forslaget:  

Det er ofte enklere å få saker raskt oppklart via en telefonsamtale, og det er ønskelig 
at alle er tilgjengelig på telefon samt at de har lav terskel for å ringe hverandre 

 
Forslag nr. 09 

Forslagsstiller: Votering 

Ida Nagel Fredriksen 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 03 – Styrekultur og spilleregler 

Type forslag: 

Endring 

Linjenummer (fra-til): 

49 

Opprinnelig tekst: 

E-post, Facebook og messenger 

Endring: 

E-post, Facebook, messenger og telefon 

Eventuell ny tekst:  

E-post, Facebook, messenger og telefon 

Begrunnelse for forslaget:  

Dersom endringsforslaget på linje 60 går gjennom så vil det være naturlig å også 
endre på overskriften 

 
 
 



 

Forslag nr. 10 

Forslagsstiller: Votering 

Ida Nagel Fredriksen 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 03 – Styrekultur og spilleregler 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til): 

65-66 

Opprinnelig tekst: 

Styret skal etterstrebe og gjøre seg opp meninger i forkant, samt spørsmål som kan 
komme, slik at disse tas opp til rett tid jf. Forretningsorden 

Endring: 

…, sende inn endringsforslag, tenke på spørsmål… 

Eventuell ny tekst:  

Styret skal etterstrebe og gjøre seg opp meninger i forkant, sende inn endringsforslag, 
tenke på spørsmål som kan komme, slik at disse tas opp til rett tid jf. 
forretningsorden. 

Begrunnelse for forslaget:  

Gjenspeiler diskusjonen fra i går. 

 
 

Forslag nr. 11 

Forslagsstiller: Votering 

Solveig Fosse 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 03 – Styrekultur og spilleregler 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til): 

59 

Opprinnelig tekst: 

Uformelle saker og sosiale beskjeder kan formidler via messenger 

Endring: 

Legge til «spørsmål» 

Eventuell ny tekst:  

Uformelle saker, spørsmål, og sosiale beskjeder kan formidles via messenger 

Begrunnelse for forslaget:  

Det skal være rom for å sende raske spørsmål til ledelsen/hverandre på messenger, 
da det kan føre til raskere svar enn på e-post. 

 
Forslag nr. 12 

Forslagsstiller: Votering 

Hilal Shide Gure 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 03 – Styrekultur og spilleregler 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til): 

67 

Opprinnelig tekst: 

 

Endring: 

Nytt kulepunkt 

Eventuell ny tekst:  

Varamedlemmer skal sende inn orientering på det som foregår på sine 
ansvarsområder før styremøtene, når de ikke har mulighet til å møte fysisk 

Begrunnelse for forslaget:  

 



 

 
VEDTAK:  
Studentstyret vedtar dokumentet «styrekultur og spilleregler» 
og skal følge dette under valgperioden. 
 
VEDTATT  

 

 

Sak 4 – SST1 – 20/21  Inndeling av ansvarsfylker 

 

Behandling: 
Saksbehandler Kent Hanssen innleder i saken.  
 
I tidligere år har hvert studentstyremedlem hatt ansvar for hver 
sine fylker. Dette har bestått av å følge opp lokale tillitsvalgte 
og bidra i lokallagene ved behov. Dette skal kunne avlaste 
ledelsen. Denne ordningen fikk en del kritikk under 
fylkesopplæringen i forkant av årsmøtet. Dessverre var ikke 
misnøyen kjent før dette, så det sittende studentstyret fikk ikke 
gjort noe med det før de tredde av. Saksbehandler har fulgt opp 
dette i ettertid og diskutert med de som gav kritikken, som sa 
seg villig til å fortsette ordningen en periode til. Det er skrevet 
et uformelt skriv (vedlegg 3), som er saksbehandlers tanker om 
hva som innebærer i å ha ansvarsfylker. Ikke bindende, men 
kan være en oversikt.  
 
Årets studentstyre har god geografisk spredning, det har også 
blitt sett på arbeidsmengden for hvert fylke til 
studentstyremedlemmene. Dersom fylkesansvarsområde blir 
vedtatt av studentstyret, vil studentstyremedlemmene bli 
tilsendt informasjon om skolene i fylket, tillitsvalgte og lokallag. 
Sender også ut informasjon til de tillitsvalgte om hvem som har 
deres fylke som sitt ansvarsområde, for å sette de tillitsvalgte 
og studentstyremedlemmene i kontakt med hverandre. 
 
Spørsmål til saksbehandler: 
Hvor mange fylkesrepresentanter vil det være i Vestland fylke? 

- Alle fylker vil ha to fylkesrepresentanter, med unntak av 
Viken, som vil ha 3. 

Vil reise til ansvarsfylkene for å gjøre arbeid på vegne av 
studentstyret være honorert? 

- Det har ikke vært honorert tidligere, men med tanke på 
pandemien blir det nok ikke mye reising 

Hvordan skal varaene som ikke er på studentstyremøter 
orientere om sine fylker? 

- Det har vi ikke kommet med noe ordning for 



 

 
Diskusjon: 
Dersom vi velger å vedta ansvarsfylkene, må det bli en bedre 
ordning på informasjon ut til lokallagene slik at de skjønner 
funksjonen til ansvarsområdene. Dette var et problem i 
Stavanger, der det føltes kun som et ekstra ledd, og vanskelig å 
vite hva det skal brukes til. 

- Vedlegg 3 har blitt utformet for akkurat dette, slik at 
det er lettere å se hva det faktisk innebærer.  

I vedlegget står det: Hva kan tillitsvalgte ta kontakt for? – I 
teorien kan de komme med alt, men dersom man ikke kan 
svare på det, kan man henvise videre til riktig person. Det som 
er ønskelig er at kommunikasjonslinjene skal være åpne. 
Dersom fylkesansvar blir vedtatt må dette tas opp på en 
potensiell høstkonferanse. Slik at alle får en innføring i 
ordningen og kan forstå det. 
Ønsker å høre mer om hva som ikke fungerte, slik at de som 
potensielt havner i tillitsvalgtgruppa kan jobbe med dette det 
kommende året: 

- Viktigste er at folk skjønner verdien av å ha disse 
folkene over fylkesrepresentantene 

- Fylkesrepresentantene må være klar over at de har 
denne personen de kan spille på 

- Utarbeide et skriv der det står, dersom det er spørsmål 
om støtte/økonomi: Ta kontakt med Kent/Edel, er det 
andre spørsmål, ta kontakt med XXX. Slik at man unngår 
overflødig korrespondanse. 

▪ Det kan gjøre det vanskeligere, da kan heller det 
styremedlemmet sende videre spørsmålet. 

 
Opplever at det er usikkerhet om hva denne rollen er. Det 
voteres over om hvorvidt studentstyret ønsker 
fylkesansvarordningen: 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 
Studentstyret sender videre en bestilling til tillitsvalgtgruppa 
om å jobbe videre med ansvarsfylke-ordningen. Det er også 
ønske om å høre med de tillitsvalgte om hva de ønsker å få ut 
av det. Dette kan potensielt tas med i en workshop på SST2. 
VEDTATT 
 
 
 
 
 
 
 



 

VEDTAK:  
Studentstyret vedtar forslag til inndeling av ansvarsfylker for 
styreperioden 2020/2021: 

Karl Ernest Bøe Koch Vestfold og Telemark 

Solveig Frantzen Fosse Oslo 

Nora Petterson Daldorff Trøndelag, Møre og Romsdal 

Ida Nagel Fredriksen Vestland 

Hilal Gure Viken 

Truls Aamodt Rogaland og Nordland 

Sigrid Husøy Larsen Finnmark og Troms 

Ruben Dahl Leirvåg Agder, Innlandet 

 
ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 

Sak 5 – SST1 – 20/21  Ansvarsområder/ansvarsgrupper 

 

Behandling: 
Saksbehandler Kent Hanssen innleder i saken.  
Har valgt å fortsette fordelingen som fjorårets studentstyre 
hadde, med å inndele i forskjellige ansvarsgrupper. Hvordan 
studentstyret ønsker å organisere gruppene, er opp til dem. 
Tillitsvalgtgruppa er kanskje den mest udefinerte 
arbeidsgruppa, jobbet mye med dette i fjor. Men hadde 
allikevel alltid arbeid i forrige styreperiode. Plattformgruppa er 
foreslått at videreføres siden årsmøtet 2020 ikke behandlet 
studentpolitisk plattform, for å fortsette arbeidet som 
arbeidsgruppa i fjor gjorde. Plattformgruppa kan også arbeide 
med argumenterende tekst for studentpolitisk plattform, som 
studentstyret kan bruke i året som kommer.  
Tabellen som ligger i sakspapiret er veiledende, det er opp til 
studentstyret hvor mange de ønsker å ha i de forskjellige 
gruppene. 
 
Diskusjon: 
Her er 1 ny gruppe i forhold til hva som har vært tidligere. Men 
når man ser på de nye punktene i innsatsområdene, er det mye 
Covid-19-fokus i dem. Hadde det vært hensiktsmessig med en 
egen Covid-gruppe? 

- En egen Covid-gruppe kan bli rotete, i og med at Covid 
påvirker arbeidet til flere av de «eksisterende» 
gruppene. 

 
 
 
 



 

Innsendte forslag: 
Forslag nr. 04 

Forslagsstiller: Votering 

Kent Hanssen 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 05 – Ansvarsområder/ansvarsgrupper 

Type forslag: 

Endring 

Linjenummer (fra-til): 

350 

Opprinnelig tekst: 

Endring 

Endring: 

Edel står oppført fra ledelsen i arbeidsgruppen plattformansvarlig, og Kent står på 
praksisgruppen. Vi foreslår å bytte om på disse to gruppene. 

Eventuell ny tekst:  

Kent står på plattformgruppa, og Edel står på praksisgruppa 

Begrunnelse for forslaget:  

Edel var involvert i praksisgruppa i fjor, og har best forutsetninger til å følge denne 
opp på best mulig måte, og vi ser det derfor som mest hensiktsmessig å bytte om på 
disse ansvarsgruppene.  

 
Forslag nr. 13 

Forslagsstiller: Votering 

Karl Ernest Bøe Koch 

Trukket 

Sak: 

Sak 05 – Ansvarsområder/ansvarsgrupper 

Type forslag: 

Endring 

Linjenummer (fra-til): 

350 

Opprinnelig tekst: 

Strudentstyret vedtar ansvarsgrupper for kommende styreperiode i skjemaet under… 

Endring: 

Skolering 

Eventuell ny tekst:  

Skolering 

Begrunnelse for forslaget:  

Med mål åm å skape et nasjonal fagutviklingshelg lik den norske 
medisinstudentforening utland har. 

 
Forslag nr. 14 

Forslagsstiller: Votering 

Karl Ernest Bøe Koch 

Trukket 

Sak: 

Sak 05 - Ansvarsområder/ansvarsgrupper 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til): 

336 

Opprinnelig tekst: 

 

Endring: 

 

Eventuell ny tekst:  

Skoleringsgruppa, Gruppe som arbeider for å få til skoleringsarrangementer for 
studentmedlemmer 

Begrunnelse for forslaget:  

 



 

 
Forslag nr. 15 

Forslagsstiller: Votering 

Ida Nagel Fredriksen 

Trukket 

Sak: 

Sak 05 - Ansvarsområder/ansvarsgrupper 

Type forslag: 

Endring 

Linjenummer (fra-til): 

287-288 

Opprinnelig tekst: 

Gruppen bisto i planlegging og gjennomføring av tillitsvalgtkonferanser og -opplæring, 
oppstart av lokallag og generell kontakt med tillitsvalgte der dette var naturlig 

Endring: 

Lette til «kurs» og endre formatet til presens 

Eventuell ny tekst:  

Gruppen bistår i planlegging og gjennomføring av tillitsvalgtkonferanser, -kurs, og -
opplæring, oppstart av lokallag og generell kontakt med tillitsvalgte der dette var 
naturlig 

Begrunnelse for forslaget:  

Da legger man til ansvaret for skolering hos tillitsvalgtgruppen samtidig som man 
understreker at dette er en arbeidsoppgave, og ikke at det var en arbeidsoppgave 

 
 
VEDTAK:  
Studentstyret vedtar ansvarsgrupper for kommende 
styreperiode i skjemaet under. 
 

Arbeidsgruppe Navn Navn Navn Navn Fra 
ledelsen 

#MannKanbliSykepleier Truls Karl Ruben  Kent 

Tillitsvalgtgruppa Hilal Sigrid Karl  Kent 

Praksisgruppa Truls Ruben Nora Sigrid Edel 

Plattformansvarlig Ida Solveig Nora  Kent 

Kommunikasjonsansvarlig Karl Solveig Nora  Edel 

Internasjonalt arbeid Hilal Ida Solveig Sigrid Edel 

 
ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 

Sak 6 – SST1 – 20/21  Handlingsplan 

 

Behandling: 
Saksbehandler Edel Marlèn Taraldsen innleder i saken.  
Forslag til handlingsplan er utformet på bakgrunn av 
oppstartsseminaret «Løypa!», og poengscorene til de ulike 
punktene. Dersom studentstyret ønsker andre punkter, eller 
har flere/andre tiltak, kan de sende inn forslag på dette. 
 
 



 

Innsendte forslag: 
Forslag nr. 16 

Forslagsstiller: Votering 

Truls Aamodt 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 06 - Handlingsplan 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til): 

32 og 49 

Opprinnelig tekst: 

Tilleggsforslag 

Endring: 

Under tidsperspektiver som så langt står tomme føres det inn at de skal jobbes med 
kontinuerlig 

Eventuell ny tekst:  

Kontinuerlig 

Begrunnelse for forslaget:  

Dette er arbeid som skal jobbes for kontinuerlig det kommende året 

 
Forslag nr. 17 

Forslagsstiller: Votering 

Solveig Fosse 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 06 - Handlingsplan 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til): 

20-22 

Opprinnelig tekst: 

Studentstyremedlemmer gjør seg tilgjengelig og disponibel for sine «ansvarsfylker» til 
å hjelpe til og gi råd til lokallag for å øke aktivitet rundt om i landet 

Endring: 

Legge til: Eksempelvis ved å bistå med å sette opp et lokalt årshjul 

Eventuell ny tekst:  

Studentstyremedlemmer gjør seg tilgjengelig og disponibel for sine «ansvarsfylker» til 
å hjelpe til og gi råd til lokallag for å øke aktivitet rundt om i landet. Eksempelvis ved å 
bistå med å sette opp et lokalt årshjul 

Begrunnelse for forslaget:  

      Det er hjelpsomt 

 
 
VEDTAK:  
Studentstyret vedtar handlingsplan for styreperioden 
2020/2021 
 
VEDTATT 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 7 – SST1 – 20/21  Kommunikasjonsstrategi 

 

Behandling: 
Saksbehandler Nora Pettersen Daldorff innleder i saken.  
Vedtatt av årsmøtet 2020 å ha en kommunikasjonsstrategi. Skal 
være et hjelpemiddel med hvordan vi konkret kan jobbe med 
innsatsområdene i hovedmål 1. Tatt for oss hvert punkt i 
hovedmål 1, med forslag til tiltak for hvert punkt og hvordan og 
når tiltakene utføres. 
 
Innsendte forslag: 

Forslag nr. 06 

Forslagsstiller: Votering 

Kent Hanssen 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 07 – Kommunikasjonsstrategi 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til): 

69 

Opprinnelig tekst: 

Tillegg 

Endring: 

Ny tabell: 

Eventuell ny tekst:  

Jobbe for at NSF Students politikk gjøres kjent for alle relevante aktører 

Begrunnelse for forslaget:  

Dette punktet i innsatsområdene er glemt i kommunikasjonsstrategien. Sender derfor 
inn et forslag om å legge dette inn i strategien 

 
Forslag nr. 18 

Forslagsstiller: Votering 

Truls Aamodt 

Ikke vedtatt 

Sak: 

Sak 07 – Kommunikasjonsstrategi 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til): 

34 

Opprinnelig tekst: 

Tilleggsforslag 

Endring: 

Både studentledelsen, fylkiser og lokallag kan arrangere dette 

Eventuell ny tekst:  

Studentledelsen og lokallag 

Begrunnelse for forslaget:  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Forslag nr. 19 

Forslagsstiller: Votering 

Kommunikasjonsgruppen 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 07 – Kommunikasjonsstrategi 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til): 

69 

Opprinnelig tekst: 

X 

Endring: 

X 

Eventuell ny tekst:  

- Etterstrebe å bruke twitter aktivt i debatter, bistå ledelsen i diskusjoner 
(likes, retweets)- (Styret, ledelsen: Kontinuerlig) 

- Arbeide for å ha kontinuerlig kontakt med høyskoler og universitet som 
tilbyr sykepleierutdanningene for å sikre kjennskap til NSF Students politikk. 
(Styret, ledelsen: Kontinuerlig) 

- Samarbeid med forbundsledelsen for å ha tilgang til deres allerede etablerte 
politiske nettverk. (Ledelsen: Kontinuerlig) 

- Styret skal holde seg opdatert om aktuelle nyhetssaker og aktivt bidrar med 
meningsytringer og tilsvar i medie. (Ledelsen, styret: Kontinuerlig 

Begrunnelse for forslaget:  

 

 
 
VEDTAK:  
Studentstyret vedtar vedlegg 1 «Kommunikasjonsstrategi 2020-
2021» med eventuelle endringer som kommer under 
saksbehandling. 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 

Sak 8 – SST1 – 20/21  Høstkonferansen 

 

Behandling: 
Saksbehandler Edel Marlèn Taraldsen innleder i saken.  
Det er et forslag til vedtak om hvordan vi skal arrangere 
høstkonferansen 2020. Det er derimot med forbehold, siden vi 
er i en vanskelig situasjon og det er vanskelig å vite hva som vil 
skje i løpet av høsten. Høstkonferansen er en av to 
opplæringshelger for tillitsvalgte i NSF Student. Tidligere har 
høstkonferansen blitt arrangert på en hytte på Geilo, dette 
komme rikke til å bli gjort i år. Derfor må vi finne andre 
alternativer. Det er foreslått to alternativer for gjennomføring, 
det er ikke gitt at det blir noen av dem, det er ønsket at vi kan 
diskutere frem nye alternative løsninger på hvordan vi kan 
jobbe med dette. 
 



 

Det er utformet en veileder i Norsk Sykepleierforbund om 
arrangement og samlinger, denne kan endres ganske kjapt 
avhengig av hvordan smittesituasjonen er. Her må vi kunne 
tilpasse oss. 
 
Spørsmål til saksbehandler: 
Er det forventet at hele studentstyret deltar på begge helger? 

- Nei, her bør vi kunne fordele oss etter hvem som har 
mulighet og hvilke arbeidsgrupper vi er i. 

 
Diskusjon: 
Datoen som er foreslått for gjennomføring av 
lokallagssamlingen er samme dato som landsmøtet til NSO. 
Dette vil muligens gjøre det vanskelig for enkelte til å delta på 
samlingen. 
 
Vi vet ikke hvordan ting kommer til å utvikle seg fremover. 
Samtidig er det mye som kan gjøres digitalt. Om vi prøver å 
tenke enda mindre, legger mer på studentstyrets 
ansvarsområder og har flere mindre samlinger. Gir oss mulighet 
til å bli bedre kjent med tillitsvalgte lokalt, legge mer til rette for 
lokale arrangementer. Åpner opp for å få arrangert dette i 
større grad for styremedlemmene. Samme program på alle 
arrangementene, men at vi er færre 
 
Dersom målet er bedre smittehensyn, mindre 
kollektivtransport, mindre grupper, hvorfor ikke da holde det 
lokalt? Det blir ikke høstkonferansen slik som vi kjenner det, 
men det er ikke Norge heller. Skal man avlyse ett arrangement 
for 100 personer, eller skal man avlyse ett arrangement for 10 
personer, har mye å si på det økonomiske. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innsendte forslag: 
Forslag nr. 20 

Forslagsstiller: Votering 

Karl Ernest Bøe Koch 

Falt til fordel 
for forslag 24 

Sak: 

Sak 08 – Høstkonferansen 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til): 

555 

Opprinnelig tekst: 

X 

Endring: 

X 

Eventuell ny tekst:  

Høstkonferanse fordelt etter styremedlemmenes ansvarsfylker 

Begrunnelse for forslaget:  

Dette er en unik mulighet for styremedlemmet til å bli bedre kjent med sine 
lokallagsledere og fylkesrepresentanter, planlegge lokallagsaktivitet på tvers osv. Vi 
vet ikke hvordan Covid-reguleringen vil bli fremover, så om vi planlegger smått vil det 
være gjennomførbart til tross for eventuelle reguleringer, og enklere å avlyse enn et 
stort arrangement. Program og retningslinjer bestemmes på forhånd og enkelte kurs 
kan spilles inn digitalt på forhånd 

 
Forslag nr. 21 

Forslagsstiller: Votering 

Nora Pettersen Daldorff, Sigrid Husøy Larsen, Hilal Shide Gure, Solveig Fosse 

Falt til fordel 
for forslag 24 

Sak: 

Sak 08 – Høstkonferansen 

Type forslag: 

Endring 

Linjenummer (fra-til): 

537-538 

Opprinnelig tekst: 

Fredag-lørdag: 23.-25. oktober (for fylkesrepresentanter) 
Fredag-lørdag: 30. oktober-01. november (for lokallagsledere) 

Endring: 

Vi foreslår samme helg for begge høstkonferanser – men på forskjellige steder 

Eventuell ny tekst:  

Fredag-søndag 23.-25 oktober (for fylkesrepresentanter og lokallagsledere) 

Begrunnelse for forslaget:  

Det sosiale bærer mye preg av NSF Student. Vi er helt avhengige av at engasjerte 
møtes og knytter bånd, og på den måten fortsetter å arbeide sammen og ås tille på 
NSFs arrangementer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Forslag nr. 22 

Forslagsstiller: Votering 

Truls Aamodt 

Falt til fordel 
for forslag 24 

Sak: 

Sak 08 – Høstkonferansen 

Type forslag: 

Tillegg 

Linjenummer (fra-til): 

555 – alternativ 3 

Opprinnelig tekst: 

X 

Endring: 

Alternativ 3 

Eventuell ny tekst:  

Høstkonferansen arrangeres over 1 helg, men foregår regionalt der både 
lokallagsrepresentanter og fylkesrepresentanter samles fysisk. Programmet er delvis 
digitalt og delvis fysisk. Tillitsvalgtgruppen gis myndighet til å utforme forslaget 
videre. 

Begrunnelse for forslaget:  

 

 
Forslag nr. 24 

Forslagsstiller: Votering 

Kent Hanssen og Edel Marlèn Taraldsen 

Vedtatt 

Sak: 

Sak 08 – Høstkonferansen 

Type forslag: 

Endring 

Linjenummer (fra-til): 

569 

Opprinnelig tekst: 

Studentstyret vedtar hvordan høstkonferansen 2020 skal gjennomføres, samt 
fordeling av faglig og sosialt program, og tidsfrister 

Endring: 

Studentstyret vedtar fordeling av faglig og sosialt program, samt tidsfrister under 
SST1. Studentstyret gir studentledelsen ansvar å se på praktisk gjennomføring av 
høstkonferansen. Studentstyret ønsker at høstkonferansen deles opp, men at den 
gjennomføres samme helg, og adskilt jf. Veilederen fra NSF. Studentledelsen tar 
utgangspunkt i antall påmeldinger når man bestemmer hvordan høstkonferansen skal 
deles opp. Tillitsvalgtgruppen skal involveres i dette arbeidet. 

Eventuell ny tekst:  

x 

Begrunnelse for forslaget:  

Forslag til vedtak basert på diskusjonen under saksbehandlingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VEDTAK:  
Studentstyret vedtar fordeling av faglig og sosialt program, 
samt tidsfrister under SST1. Studentstyret gir studentledelsen 
ansvar å se på praktisk gjennomføring av høstkonferansen. 
Studentstyret ønsker at høstkonferansen deles opp, men at den 
gjennomføres samme helg, og adskilt jf. Veilederen fra NSF. 
Studentledelsen tar utgangspunkt i antall påmeldinger når man 
bestemmer hvordan høstkonferansen skal deles opp. 
Tillitsvalgtgruppen skal involveres i dette arbeidet. 
 
Fordeling av faglig og sosialt program: 

Hva Hvem Hvem Hvem Hvem 

Teambuilding Nora Solveig Ida Hilal 

Bolk om 
vervet 

Truls Hilal   

Uteaktiviteter Ida Ruben Karl Sigrid 

Tillitspersoner Nora Ruben Karl Sigrid 

Kåringer Solveig Hilal   

Praksis Nora Ruben Truls Sigrid 

 
Frist: 
09.10.20: Frist for å informere om hva bolken deres til 
høstkonferansen skal ha som overordnet tema og om dere 
trenger diverse utstyr som rådgiverne eller vi i studentledelsen 
kan ta oss av. 

 
ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 9 – SST1 – 20/21  Møteplan 2020/2021 

 

Behandling: 
Saksbehandler Kent Hanssen innleder. Det er 6 ordinære 
studentstyremøter i året, men de siste årene har det blitt lagt 
opp til et 7. studentstyremøte dagen før fylkessamlingen før 
årsmøtet. 
 
Spørsmål til saksbehandler: 
Inviteres varamedlemmene til SST7? 

- Ja 
 
  
Votering, uthevede datoer: 
Uthevet forslag SST2: 
VEDTATT 
Uthevet forslag SST4: 
VEDTATT 
 
 
VEDTAK:  
Møteplan for styreperioden 2020/2021 vedtas. 
 

Studentstyremøte 1 Tors. 27. – søn. 30. aug. 

Studentstyremøte 2 Fre. 25. – søn. 27. sep.  

Høstkonferanse Fre. 23. – søn. 25. okt. 

Studentstyremøte 3 Fre. 4. – søn. 6. des. 

Studentstyremøte 4 (studietur) Tor. 28. – søn. 31. jan. 

Vårkonferansen 2021 Fre. 19. – søn. 21. feb. 

Studentstyremøte 5 Fre. 19. – søn. 21. mars 

Studentstyremøte 6 Tors. 15. – søn. 18. april 

Studentstyremøte 7 Tirsdag 15. juni 

Årsmøtet 2021 17. – 20. juni 2021 

 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak VI – SST1 – 20/21  EVENTUELTSAKER 

Eventueltsak 1 – SST1 – 19/20 Faghelg, NSF Student 

 

Behandling: 
Saksbehandler Karl Ernest Bøe Koch innleder i saken. Basert på 
NMF Utland sitt arbeid med internasjonal faghelg. NSF Student 
burde klare å arrangere noe lignende for landets 
sykepleierstudenter. Snakket med Anders Christoffersen som 
var pådriver for dette arrangementet om gjennomføring, er 
villig til å bidra med dette. 
 
Fikk vite om fagdager under løypa, men siden jeg ikke har hørt 
noe om dette, er det da nasjonalt nok? Sikkert flere som ikke 
vet om dette. Er dette noe vi kan gjøre for å vise til 
medlemmene hva vi kan gjøre for dem. Ikke et spesifikt tema, 
men at det er flere bolker hvor de selv kan velge hva de vil være 
med på. 
 
Spørsmål til saksbehandler: 
De 250-400 deltagerne du har skrevet om i sakspapiret, er 
dette tenkt skal være studenter? 

- Ja 
Er det tenkt at arbeidsgruppen skal startes i år? 

- Ja, med grunnlag i at selv om det er en pandemi 
pågående, det raskere man setter ned en 
arbeidsgruppe, det raskere kan man starte arbeidet til 
vi er tilbake til normaltilstander 

Er det ikke slik at arrangementer i regi av NSF skal være gratis 
for medlemmer? 

- Godt poeng, derfor trenger vi en arbeidsgruppe 
Er det tiltenkt at NSF Student skal fly ned deltagerne, slik som 
med HK og VK? 

- I utgangspunktet var arrangement tanken. Det 
innebærer utgifter til reise 

 
Diskusjon: 
Dette er et utrolig godt forslag, og absolutt noe vi bør få til. Bør 
vi heller starte arbeidet opp mot forbundsstyret, i og med at vi 
står midt i en pandemi og det her vil medføre store mengder 
arbeid og ressurser 
 
Ser behovet. Men det blir et stort hopp, også feil tid. 
 
Ta det videre til saken om ansvarsgrupper, sette ned en gruppe 
som går ut og samler data om hvordan få til dette. 
 



 

Det å være ambisiøs er et utgangspunkt man bør ha. Må ha 
noe å strekke seg etter. Bør sette oss som mål å få til en 
nasjonal faghelg. 
 
Med tanke på det økonomiske. Kan vi heller gå for flere 
fagdager, slik at vi slipper å legge til rette for reising osv. 
 
Vi må ikke glemme at vi har ganske mange som har jobbet med 
fagdager tidligere og har god erfaring med dette. 
 
Når den ideen her og arbeidet her begynte, var det desember 
2019. Kan starte i det små, som kanskje kan være smart. 
Tanken bak det er, ja det er fint med lokale arrangementer. 
Men det er også bra å samle studenter fra hele landet, også til 
noe som ikke er organisasjonsbasert. 
 
Vi er 14 000 medlemmer, da er det bedre å dra ut til det lokale, 
og jobbe for at det er lokallagene som arrangerer. For da når vi 
ut til flere medlemmer enn hva vi ville gjort med et nasjonalt 
arrangement for 4-500 stykker 
 
 
 
VEDTAK:  
Med bakgrunn i overstående informasjon søkes det til 
forbundsstyret om midler til å gjennomføre NSF Students 
faghelg. Det opprettes en ansvarsgruppe i studentstyret som 
arbeider med program, økonomi, PR og påmelding, utstyr, sant, 
sosialt program osv. 
 
IKKE VEDTATT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eventueltsak 2 – SST1 – 19/20 UNIO-Studentene 

 

Behandling: 
Saksbehandler Kent Hanssen innleder i saken. Vi har informert 
relativt greit om UNIO tidligere i studentstyremøtet. Vi har to 
plasser i UNIO-studentene, hvor en av plassene er fylt opp av 
Kent, det er ikke gitt at det er Edel som har den andre plassen, 
så her kan godt et studentstyremedlem bli med. Møtene til 
UNIO-studentene holde normalt sett i Oslo, så det er fint at 
dersom noen skal sitte i den, bor tilgjengelig i nærheten av Oslo 
 
Spørsmål til saksbehandler: 
Blir det dekket reise? 

- Nei 
Er det snakk om to faste plasser, eller en fast plass og en 
varaplass? 

- Det er snakk om to faste plasser. Det er NSF Student og 
PS som har to plasser grunnet størrelse på 
organisasjoner 

 
Det holdes en uformell skriftlig votering over hvem fra 
studentstyret som stiller seg tilgjengelig i tillegg til Kent. 
Solveig og Hilal stiller. Studentstyret velger Solveig. 
 

 

 

Eventueltsak 3 – SST1 – 19/20 Lokallag 

 

Behandling: 
Saksbehandler Kent Hanssen innleder i saken. Det er 
studentstyret som skal godkjenne søknader om opprettelse av 
lokallag. For å opprette et lokallag må det leveres en søknad 
med navn på to personer. Disse skal holde et allmøte hvor det 
skal velges en leder og en økonomiansvarlig. 
 
 
 
VEDTAK:  
Studentstyret godkjenner søknad om opprettelse av lokallag på 
USN Bakkenteigen 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 

 



 

Eventueltsak 4 – SST1 – 19/20 Fylkessammenslåing 

 

Behandling: 
Saksbehandler Kent Hanssen innleder i saken. Vedtak fra 
landsmøtet om antall varafylkesrepresentanter er ganske 
diffust. Varafylkesrepresentanter velges utfra behov 
 
Saken tas opp på SST2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 2020 
NORSK SYKEPLEIERFORBUND 

 
 
Edel Marlèn Taraldsen      Vegard Henden 
Studentleder, NSF       Studentrådgiver, NSF 
 
 

Signer Signer 


