
 
 

Maiken Køien Andersen 
Lars Magnus Halvorsen 
Rita Isabell Otnes 
André Sundbø Olsen 
Konstanse H. Åkerman 
Nina Skiftenes 
Kjartan Johan Waage 
Fredrik Reiss-Jacobsen 
Miriam Trovi 
Marius Alexander Thomassen 

 

 

Innkalling til valgforsamling i Velferdstinget 

   

Det innkalles herved inn til valgforsamling i Velferdstinget i Agder. 
 
Tid: Onsdag 15.desember 2021 kl. 16.15. 
Sted: Digital på Zoom, lenke: https://uiano.zoom.us/j/3943204009  

Minner om at dere kan kjøpe egen mat og få dekket dette med inntil 100 kr. Bruk skjema som 
er lagt ved i innkallingen til valgforsamlingen.  
 
NB: Vennligst gi tilbakemelding uansett om du kan delta eller ikke til leder@vt-
agder.no. 

 

 

Med vennlig hilsen,  

Michelle Brynildsen, 
Leder, VT. 



	
 
 
Saksliste valgforsamling  
Møtedato: 15.12. 2021 kl.16.15  
Sted: Digitalt, Zoom.  
 

SAK TITTEL  SAKSBEHANDLER MERKNAD 
VT-sak 00a/21 Valg av ordstyrer  Muntlig  
VT-sak 00b/21 Godkjenning av innkalling, 

saksliste og dagsorden  
Ordstyrer  Vedlagt  

VT-sak 00c/21 Godkjenning av protokoll 
11.11.21 

Ordstyrer Vedlagt  
 

Vedtakssaker     
VT-sak 69/21 Valgforsamling  Michelle 

Brynildsen/VK.  
Vedlagt  

 

Dagsorden for valgforsamling 15.12.21 
AU foreslår følgende dagsorden for møtet:  

SAK TITTEL  ANSLÅTT TIDSPUNKT 
VT-sak 00a/21 Valg av ordstyrer 16:15-16:20 
VT-sak 00b/21 Godkjenning av innkalling, 

saksliste og dagsorden  
16:20-16:25 

VT-sak 00c/21 Godkjenning av protokoll 
11.11.21 

16:25-16:30 

VT-sak 69/21 Valgforsamling  16:30-18:30 

 

Møtet er estimert til å vare til ca 18.30 



Velferdstinget i Agder 
 

 

VT-sak  Protokoll 

Møtedato             13.10.21 

Saksbehandler  Benedicte Nordlie 

 

 

 

PROTOKOLL 

Fra: Møte i Velferdstinget  

Møtedato: 11.11.2021 

 

 

UiA: 

Rita Isabell Otnes  

Konstanse H. Åkerman  

André Sundbø Olsen (Deltok fra kl.18.40) 

 

NLA:  

 

Ansgar:  

Miriam Trovi 

 

Noroff: Har ingen representant i VT 

 

Fagskolen i Agder: 

Fredrik Bjerkås (for Kjartan Johan Waage) 

Fredrik Reiss-Jacobsen 

 

AU:  

Børre Bastigkeit 

Anders Nesdal 

Charlotte Ekroll 

 

Ordstyrere:  

Jacob Mæland  

Protokollfører:  

Benedicte Nordlie 

 

Forfall: 

Maiken Køien Andersen  

Lars Magnus Halvorsen 

Nina Skiftenes  

Marius Alexander Thomassen 

Michelle Brynildsen 

 

Andre tilstede:  

Kristian Fredrik Meyer Ødegård, Leder STA 

Sofie Søndergaard Klit, Styreleder SiA 

Thomas Johnsen, FU 

Kristopher Kjevik-Wycherley, FU 

Karoline Moland Henriksen, kommunikasjonsutvalget 

Gjester fra studentforeninger, til sak 60/21 

 

 

 



 

 

SAKSLISTE 

VT-sak 00a/21 Valg av ordstyrer 

Forslag: Jacob Mæland 

 

Enstemmig vedtatt  

 

VT-sak 00b/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 

Det ble orientert under opprop at Carl William Hansen har trukket seg. VT er derfor 10 

representanter. AU ble også påminnet om å sende ut innkalling og sakspapir når 

vararepresentanter meldes inn. 

 

Godkjent  

 

VT-sak 00c/21 Godkjenning av protokoll 13.10.21 

Godkjent 

 

Orienteringssaker 

 

VT-sak 59/21 Siden sist 

Børre Bastigkeit presenterte siden sist.  

Sofie Søndergaard Klit presenterte siden sist for SiA-styret.  

 

Vedtakssaker 

 

VT-sak 60/21 Tildeling studentsosiale midler 

Charlotte Ekroll og Fordelingsutvalget (FU) presenterte saken.  

Charlotte Ekroll orienterte VT om arbeidet og prosessen som er gjort av AU og 

Fordelingsutvalget.  

Kristopher Kjevik-Wycherley presenterte FU sine vurderinger som er gjort underveis i 

arbeidet. Han løftet spesielt frem områder FU mener skaper en «konsekvenstankegang» om 

det vedtas midler, herunder grill, soundbox, og påmeldingssystem. FU løftet også søknaden 

om Align Racing, FU ønsker at VT tar stilling til om det skal tildeles midler til søknaden. FU 

anbefalte også at midler VT tildeles ekstra gis som investeringsmidler og ikke driftsmidler, 

med tanke på utbetaling og tilbakebetaling. 

VT vedtok å gi foreningene talerett under saken. Følgende foreninger deltok på møtet og 

presenterte sin sak:   

• Align racing 

• Fjell og Fjære 

• Systematicus  

• Primericus 

• Blæsen  

• Bondebrølet 



Videre dreide diskusjonen seg om VT skal kjøpe inn soundbox til utleie, slik som man låner 

ut kamera. Tildeling av midler til PC ble også løftet, hvor VT ønsker å unngå at man åpner 

opp for at alle foreninger kan søke PC. 

 

Før vedtak ble det diskutert punkt om vedtaksdyktighet. Når vedtak skulle gjennomføres var 

VT kun fem representanter. Ettersom en representant har trukket seg består VT kun av ti faste 

representanter. Derfor informerte AU om at VT derfor er vedtaksdyktig ettersom fem 

representanter er til stede (50%) og to institusjoner er representert, slik som vedtektene tilsier. 

 

Det kom inn syv endringsforslag til saken:  

 

 
Forslag 1 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Thomas Johnsen  

Forslag Biofactum, Curatus, Systematicus, Primericus 

og Mekaunikum får grunnbevilgning på 7500kr.  

Vedtak  Enstemmig  

 

 
Forslag 2 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Thomas Johnsen 

Forslag Fjell og Fjære får skredutstyr, truger og våtdrakt 

til summen som er søkt   

Vedtak  Enstemmig  

 

 
Forslag 3 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Thomas Johnsen 

Forslag GSI innvilges søkesummen på 

medlemssystemer, innleie av svømmehall og 

10.000 kr til fieldmål  

Vedtak  Enstemmig  

 

 
Forslag 4 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Miriam Trovi 

Forslag Blæsen får innvilget summen de har søkt om til 

hvite hansker  

Vedtak  Enstemmig  

 

 



Forslag 5 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Miriam Trovi 

Forslag Stiften får en PC til 3500 kr, som skal være 

tilgjengelig for alle korene på stiften.   

Vedtak  4 for mot 1 avholdende  

 

Forslag 6 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Miriam Trovi/ Konstanse H. Åkerman / Fredrik 

Reiss-Jacobsen  

Forslag Align Racing får 90 000 kr til elektrisk motor, 

60 000 kr til inverter og 15 000 til lader til 

elmotor. Dette gis som investeringsmidler.   

Vedtak  Enstemmig  

 

Forslag 7 

 

Endringsforslag  

Forslagsstiller Konstanse H. Åkerman / Fredrik Reiss-Jacobsen 

 

Forslag Guttekoret bondebrølet gis 9683 til å dekke 

uniformer til eksisterende medlemmer og nye 

medlemmer til våren 

Vedtak  Enstemmig  

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar tildeling av studentsosiale midler for våren 2022 med de 

endringene som måtte komme på møtet. 

Enstemmig vedtatt  

 

VT-sak 61/21 Utsettelse frist for utbetaling investeringsmidler   

Charlotte Ekroll presenterte saken. 

 

Det kom ingen spørsmål eller diskusjon til saken. 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar at fristen for utbetaling av investeringsmidler for V21 utsettes til 

31.12.21, med de endringene som måtte komme på møtet. 

Enstemmig vedtatt 

 



VT-sak 62/21 Budsjett for Velferdstinget 2022 

Charlotte Ekroll presenterte saken.  

Det kom ingen spørsmål eller diskusjon til saken. 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar budsjett for Velferdstinget 2022 med de endringene som måtte 

komme på møtet. 

Enstemmig vedtatt 

Diskusjonssaker 

VT-sak 63/21 Studenthus i sentrum   

Børre Bastigkeit og Benedicte Nordlie presenterte saken.  

 

VT ble orientert om prosjektet og progresjon. 

 

VT ga sine prioriteringer til innhold i huset og hvordan studenter ønsker å ta det i bruk. 

Prioriteringene ble oversendt leder Michelle og tas med inn i videre arbeid. Innspillene dreide 

seg om at studenthuset må være enkelt å ta i bruk for alle, ha sosiale soner, at man tar i bruk 

skravlekopp i studenthuset og at studenthuset består av ulike aktiviteter som studenter ønsker 

å ta i bruk. Det ble også løftet viktigheten av gode studentpriser og at eventuelt matservering 

ikke må presse prisen opp. Huset må også utformes på en slik måte at studentforeninger og 

kollokviegrupper også kan ta i bruk huset for foreningsarbeid og studier. Fagskolen ga også 

innspill på at man kan ta i bruk fagskolestudenter for å bygge huset. 

 

 

VT-sak 64/21 VT som egen organisasjon 

Børre Bastigkeit presenterte saken.  

 

VT kom med innspill til at AU må sikre det økonomiske arbeidet om man skal bli en egen 

organisasjon, herunder avklare om VT får med seg de ubrukte midlene de har til rådighet. 

Videre er VT enig i at den økonomiske friheten og selvstendigheten er positivt for VT og 

videre utvikling av organisasjon. VT løftet også at det gode samarbeidet med SiA må sikres 

videre og at samarbeidsavtalen mellom VT og SiA må være oppdatert. For å sikre en god 

prosess må AU lage en plan for opprettelsen og sikre at alle spørsmålene er besvart før man 

oppretter egen organisasjon. 

 

Det ble avholdt prøvevotering om saken. Prøvevoteringen viste et enstemmig VT for at man 

skal bli en egen organisasjon. 

 

Veien videre er at sittende AU klargjør prosessen for å bli en egen organisasjon, og at neste 

AU gjennomfører vedtaket. 

 

 

 

 

 

 

 



VT-sak 65/21 Endring av stillingsprosent AU 

Børre Bastigkeit presenterte saken.  

 

VT mener at AU gjør en riktig jobb og at jobben gjøres godt, de er derfor positive til at 

stillingsprosentene i AU øker. Det er et godt steg på veien for å styrke VT sin posisjon og 

mulighet for gjennomslag. I prioritering av midler til AU, fremfor å lyse midlene ut gjennom 

studentsosiale midler, er det viktig at dette tas i betraktning. VT mener at stegene for økte 

stillingsprosenter er trinnvis, slik at det begrenser ikke foreningers mulighet å søke midler. I 

tillegg mener VT at studentene tjener på den jobben AU gjør, slik at det er riktig prioritering 

for midlene.  

 

 

Orienteringssaker 

 

 VT-sak 66/21 Utvidet funksjonsperiode SiA-styret  

Børre Bastigkeit orienterte om saken. 

 

Det ble oppklart at sittende SiA-styrerepresentanter sitter frem til 30.juni 2021, når ny 

funksjonsperiode starter 1.juli-30.juni. Dette gir også mulighet til at nye representanter i SiA-

styret får opplæring før det er sommerferie.  

 

VT-sak 67/21 Oppdatering valg 

Charlotte Ekroll orienterte om saken. 

 

Det er to studenter som har stilt til UGA-leder. Ingen studenter har stilt til FU eller 

Kulturfondet. 

 

Det sendes ut informasjon om valg direkte til studentforeninger og det er betalt annonse på 

sosiale medier om valget. 

 

VT-sak 68/21 Eventuelt  

Det kom inn to saker til eventuelt. 

 

Den første handlet om at Børre Bastigkeit skal ha et hovedprosjekt på Fagskolen, der han vil 

tegne forslag til en studenthytte. Han informerte VT om saken og ønsker gjerne deres innspill 

inn i videre prosjekt. Videre er ikke dette en formell sak i AU eller VT, men noe Børre gjør 

som en del av sin utdanning. 

 

FU minner om at de har anbefalt at AU kjøper inn soundbox til VT, til utlåns. Det minnes om 

at fondet til aktiv student stenger 15.11.21, om tanken var at midlene søkes fra dette. AU 

følger dette opp videre. 

 

 

Evaluering.  

 

Møtet ble avsluttet ca 20.38 

 

Benedicte Nordlie,  

Protokollfører.  



	
	

VT-sak   69/21 

Møtedato   15.12.21 

Saksbehandler   AU v/Michelle Brynildsen, VK v/Anna Synnøve Røysland  

	

Valgforsamling høst 2021  
På Velferdstingets (VT) møte i oktober ble det vedtatt at valget av SiA-styret utsettes til 

valgforsamlingen som avholdes i mai 2022. Dermed skal det nå gjennomføres valg av UGA-

leder, representanter til SiA-kulturfond og representanter til Fordelingsutvalget (FU). 

Ettersom det skal gjennomføres en digital valgforsamling vil stemmeavgivning også foregå i 

Zoom. Stemmeavgivning ved personvalg foregår hovedsakelig skriftlig, og alltid hvis minst 

en representant krever det. Hvis valgforsamlingen enstemmig ser det som formålstjenlig, kan 

valget avgjøres med akklamasjon. Studentrepresentantene velges med absolutt flertall, hvilket 

betyr mer enn 50% av de avgitte stemmene. De som har meldt sitt kandidatur kan holde en 

valgtale på inntil 5minutter, med påfølgende spørsmålsrunde fra valgforsamlingen på 

5minutter.  

Valgkomiteen har i høst jobbet med å rekruttere kandidater til de overnevnte vervene. Dette 

har de gjort ved bruk av eget nettverk, ved å sende mail til instituttledere og administrasjon, 

og ved å stå på stand. De har også jobbet mye med hvilke spørsmål og caser som er gode å 

bruke i intervjusituasjon, og til slutt har Valgkomiteen gjennomført tre intervjuer. Det er 

dessverre flere som har valgt å trekke sitt kandidatur, hvilket også tilsier at Valgkomiteen ikke 

har hatt så mange igjen å vurdere til de forskjellige vervene.  

 

 

 

 


