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Louise Heide Åkerman 

Emil Gudelis 

Oskar Fjetland 

Sara Madeleine Haga 

Carl William Hansen 

Daniils Nikolajevs 

Kris-Ruben Soløy 

Marius Alexander Thomassen 

Vilma Himberg 

Sander Larsen  

Aron Helgaland 

 

 

Innkalling til møte i Velferdstinget 

   

Det innkalles herved inn til møte i Velferdstinget i Agder. 

 

Tid: Onsdag 11.januar kl. 16.15. 

Sted: Møterom Sigma i kjelleren på Studentsenteret, Universitetsveien 3A, Kristiansand. 

 

NB: Vennligst gi en tilbakemelding uansett om du kan delta eller ikke på  

leder@vt-agder.no   

Det blir servert mat og drikke på møtet, og vi tar hensyn til matallergier og -preferanser. Husk 

å melde ifra om evt. allergier eller preferanser så snart som mulig (dersom du ikke har det 

allerede) til leder. 

 

Med vennlig hilsen,  

Michelle Brynildsen, 

Leder, VT. 

 

 

  

  

mailto:leder@vt-agder.no
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Saksliste VT-møte  

Møtedato: 11.januar 2023 kl.16.15   

Sted: Sigma  
  

SAK  TITTEL   SAKSBEHANDLER  MERKNAD  

VT-sak 00a/23  Valg av ordstyrer    Muntlig   

VT-sak 00b/23  Godkjenning av innkalling, 

saksliste og dagsorden   

Ordstyrer   Vedlagt   

VT-sak 00c/23  Godkjenning av protokoll 

16.11.22  

Ordstyrer  Vedlagt   

  

Orienteringssaker        

VT-sak 01/23  Siden sist  Michelle 

Brynildsen/Jakob Mæland 

Vedlagt   

VT-sak 02/23 Handlingsplan  Michelle Brynildsen  Vedlagt   

VT-sak 03/23 Sanitær-produkter  Konstanse Heide 

Åkerman 

Vedlagt  

Vedtakssaker         

VT-sak 04/23  Prinsipprogram  Helene Ecklo Brevik Vedlagt   

VT-sak 05/23  Semesterhjul vår 23  Miriam Trovi Vedlagt   

VT-sak 06/23  Møtedatoer  Konstanse Heide 

Åkerman 

Vedlagt   

Diskusjonssak         

VT-sak 07/23  Evaluering SSM Miriam Trovi  Vedlagt   

VT-sak 08/23  Endring SSM  Michelle Brynildsen  Vedlagt   

Orienteringssaker       

VT-sak 09/23 Eventuelt  
 

Muntilig 

  Evaluering av møtet    Muntlig   
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Dagsorden for VT-møte 11.01.23   
AU foreslår følgende dagsorden for møtet:   

SAK  TITTEL   ANSLÅTT TIDSPUNKT  

VT-sak 00a/23  Valg av ordstyrer  16:15-16:20  

VT-sak 00b/23  Godkjenning av innkalling, 

saksliste og dagsorden   

16:20-16:25  

VT-sak 00c/23  Godkjenning av protokoll 

16.11.23  

16:25-16:30  

VT-sak 01/23 Siden sist   16:30-16:40  

VT-sak 02/23  Handlingsplan  16:40-16:50  

VT-sak 03/23  Sanitær-produkter 16:50-17:00  

VT-sak 04/23  Prinsipprogram  17:00-18:00 

PAUSE  
 

18:00-18:15  

VT-sak 05/23  Semesterhjul vår 2023 18:15-18.35  

VT-sak 06/23 Møtedatoer  18:35-19.00  

VT-sak 07/23 Evaluering SSM  19:00-19:40 

PAUSE 
 

19:40-19:50  

VT-sak 08/23  Endring SSM  19:50-20.40  

 VT-sak 09/23 Eventuelt   20:40-20.50  

  Evaluering av møtet  20:50-21.00  

   
Møtet er estimert til å vare til ca 21.00 
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Velferdstinget i Agder 
 

 

VT-sak   Protokoll 

Møtedato  16.11.22 

Saksbehandler   Benedicte Nordlie.  

 

 

UiA: 

Louise Heide Åkerman (permisjon fra 20.00) 

Emil Gudelis  

Oskar Fjetland 

Sara Madeleine Haga  

Carl William Hansen  

Daniils Nikolajevs  

 

 

NLA:  

 

Ansgar:  

Vilma Himberg  

 

 

Noroff:  

Kris-Ruben Soløy 

 

 

Fagskolen i Agder: 

Tor Martin Ruud  

Aron Helgaland 

 

 

AU:  

Michelle Brynildsen  

Konstanse Heide Åkerman 

Helene Ecklo Brevik 

Miriam Trovi  

 

Ordstyrere:  

Sunniva Fekjær  

Protokollfører:  

Benedicte Nordlie 

 

 

 

 

Forfall: 

Thomas Topstad (vara for Marius Thomassen) 

 

Andre tilstede:  
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Fordelingsutvalget VT 

Jakob Mæland, styreleder SiA  

William Thanoothong Svendsen, leder STA.  

 

SAKSLISTE 

VT-sak 00a/22 Valg av ordstyrer 

Forslag: Sunniva Fekjær 

Enstemmig vedtatt  

 

VT-sak 00b/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 

 

Det ble foreslått å legge til 10 minutt til siden sist, da den ikke satt opp i dagsorden. 

 

Godkjent  

 

VT-sak 00c/22 Godkjenning av protokoll 12.10.22 

Godkjent.  

 

Orienteringssaker 

 

VT-sak 64/22 Siden sist 

Michelle Brynildsen presenterte siden sist.  

Jacob Mæland presenterte siden sist for SiA-styret.  

 

Det kom ingen spørsmål i saken. 

 

 

Vedtakssaker 

 

VT-sak 65/22 Budsjett 2023 

Miriam Trovi presenterte saken.  

 

Det kom spørsmål om hva stand-budsjettet er og hva som inngår i gaver. AU oppklarte også 

hvor de ekstra midlene til budsjettet vil bli hentet fra. 

 

Jakob Mæland oppklarte budsjettprosessen fra SiA-styret. I fjor ble det budsjettert 500.000 

kroner mindre til VT pga. koronapandemien. Kuttet ble spesifisert som kortvarig. Det er 

uklart hvor mye midler VT får tildelt i år, da SiA er i budsjettforhandlinger.  

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar Budsjett 2023 med de endringene som måtte komme på møtet. 
Enstemmig vedtatt 

 

 

VT-sak 66/22 Aktivitetsfond 

Michelle Brynildsen presenterte saken.  
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Det kom innspill om fadderuken og mulighet til å søke fondet underveis i studiestart. VT 

diskuterte også muligheten for å og avslag uten begrunnelse. 

 

Det kom inn åtte forslag til endring:  

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Emil Gudelis 

Forslag  Foreslår å endre «per hode» til «per person» 

under Hva kan søkes om? 

Vedtak  Enstemmig  

 
Forslag 2 Endringsforslag  

Forslagsstiller Emil Gudelis 

Forslag  Endre «200 kr. Per hode for mat» til «250 kr per 

person for mat».  

Vedtak  Enstemmig  

 
Forslag 3 Endringsforslag  

Forslagsstiller Emil Gudelis 

Forslag  Spesifisere klagefristen under 

«søknadsbehandling»: Ved avslag på søknaden 

er klagefristen 14 dager og klagen behandles på 

førstkommende AU-møte. 

Vedtak  Enstemmig 

 
Forslag 4 Endringsforslag  

Forslagsstiller Emil Gudelis 

Forslag  Endre antall studenter som kan søke om støtte 

fra aktivitetsfond fra 15 til «10 eller flere».  

Vedtak  Enstemmig  

 
Forslag 5 Tilleggsforslag   

Forslagsstiller Oskar Fjetland  

Forslag  Dersom det søkes om støtte til en persongruppe 

på under 15 stk. begrenses den mulige støtten til 

3000 kr per person. For å ivareta den samme 

graden av støtte per person, som den er for 15 

stk. og over.  

Vedtak  Vedtatt 8 mot 2 avholdende.  

 

 

 

 

 
Forslag 6 Tilleggsforslag  

Forslagsstiller Daniils Nikolajevs 

Forslag  Sette inn følgende under «Viktig å huske på når 

midler søkes: « Ved posting på sosiale medier 

skal det ikke avbildes alkohol eller andre 

rusmidler».  
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Vedtak  Vedtatt 7 for, 2 mot og 1 avholdende.  

 
Forslag 7 Tilleggsforslag  

Forslagsstiller Oskar Fjetland  

Forslag  Det legges inn en begrensning om at søkeren 

kun kan ha en søknad til en aktivitet inne om 

gangen, inntil aktiviteten er gjennomført.  

Vedtak  Vedtatt 9 mot 1. 

 
Forslag 8 Endringsforslag  

Forslagsstiller Oskar Fjetland  

Forslag  Utsette åpningen av fondet ved høstsemesteret 

1-2 uker etter start, slik at nye studenter skal 

rekke å tilegne seg informasjon om fondet.  

Vedtak  Vedtatt 7 mot 3. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Velferdstinget i Agder vedtar videreføring av fondet, med de endringene som måtte komme 
på møtet. Videreføringen av fondet og retningslinjene opprettholdes frem til Velferdstinget 
vedtar noe annet.  
Enstemmig vedtatt  
 
Velferdstinget i Agder vedtar reviderte retningslinjer for aktivitetsfondet, med de endringene 
som måtte komme på møtet. Enstemmig vedtatt.  
Enstemmig vedtatt 
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VT-sak 67/22 Prinsipprogram  

Helene Ecklo Brevik presenterte saken.  

 

Det kom inn to forslag til endring:  

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Oskar Fjetland  

Forslag  Hele prinsipprogrammet kokes ned slik at de 

absolutt essensielle hovedtemaene er igjen. Slik 

at det holdes i overkant av en side.   

Vedtak  Vedtatt 6 mot 4. 

 

 
Forslag 2 Endringsforslag  

Forslagsstiller Vilma Himberg   

Forslag  Under kollektivtransport og samferdsel. «Under 

kollektivtransport anses også bysykler og andre 

bærekraftige tiltak som kan yte studenten godt 

på flere nivå». Står strøket. Ønsker at setningen 

blir beholdt, men at «bysykler» blir strøket: 

«Under kollektivtransport anses også andre 

bærekraftige tiltak som kan yte studentene godt 

på flere nivå» 

Vedtak  Enstemmig.  

 

 

Arbeidsutvalget vil følge opp vedtak om å korte ned prinsipprogrammet. Programmet vil 

komme tilbake til VT på et senere tidspunkt.  

 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget vedtar prinsipprogram for Velferdstinget i Agder, med de endringene som 
måtte komme på møtet. Enstemmig vedtatt.  
Enstemmig vedtatt 
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VT-sak 68/22 Politisk dokument  

Konstanse Heide Åkerman presenterte saken.  

 

Det kom inn åtte forslag til endring:  

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Emil Gudelis   

Forslag  Punkt 2 under kollektivtransport og samferdsel: 

Det blir gode studentøkonomi vennlige priser 

og/Eller studentrabatter på tog, flybuss og 

nattbuss, regionalt og nasjonalt.   

Vedtak  Enstemmig 

 
Forslag 2 Endringsforslag  

Forslagsstiller Emil Gudelis   

Forslag  Under mat og drikke: Punkt 2 forslås å endres 

til: All mat som selges skal være tydelig merket 

og oversatt til engelsk.   

Vedtak  Enstemmig.  

 
Forslag 3 Tilleggsforslag  

Forslagsstiller Emil Gudelis   

Forslag  Legge til punkt under trening: Studentene som 

har behov for å bruke kjønnsnøytral garderpbe 

skal på lik linje med andre ha lett tilgang til 

garderoben samt lik rett til dets innhold (eks. 

tilgang på badstu).   

Vedtak  Enstemmig. 

 
Forslag 4 Tilleggsforslag  

Forslagsstiller Emil Gudelis   

Forslag  Under Helse, VT skal jobbe for at: SiA Helse 

skal tilby en drop-in fastlege ordning/bistand fra 

en sykepleier for studenter som ikke kan/vil 

bytte fastlege i hjemkommune, som følge av 

komplisert/sammensatt sykdomshistorikk. (nytt 

punkt)   

Vedtak  Enstemmig. 

 
Forslag 5 Endringsforslag  

Forslagsstiller Emil Gudelis   

Forslag  Under studentenes økonomi: Endre til: 

Studentene skal kunne få 

arbeidsavklaringspenger (APP) eller økonomisk 

sosialhjelp (supplerende økonomisk sosialhjelp 

hvis de blir permitterte.  

Vedtak  Enstemmig.  
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Forslag 6 Endringsforslag  

Forslagsstiller Daniils Nikolajevs 

Forslag  Under Mat og drikke: stryke «som for eksempel. 

Too good to go». Dette for å unngå å nevne en 

privat aktør.    

Vedtak  Vedtatt 5 for, 3 mot og 2 avholdende.  

 
Forslag 7 Endringsforslag  

Forslagsstiller Oskar Fjetland  

Forslag  Under Mat og drikke: endre første punkt til å 

vise at en også skal legge til rette for 

filosofimoralske livssyn, som for eksempel 

vegetarianere eller veganere, da det ikke 

nødvendigvis inngår i hverken religion eller 

allergier.  

Vedtak  Enstemmig. 

 
Forslag 8 Endringsforslag  

Forslagsstiller Oskar Fjetland  

Forslag  Endre SiA generelt til SiA.    

Vedtak  Vedtatt 7 mot 3 avholdende.  

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar det politiske dokumentet med de endringene som måtte 
komme på møtet. 
Enstemmig vedtatt 

 

 

 

VT-sak 69/22 Økonomireglement  

Michelle Brynildsen presenterte saken.  

 

Det kom ingen spørsmål eller innspill. 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar økonomireglement med de endringene som måtte komme på 
møtet. 
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VT-sak 70/22 VT som egen organisasjon 

Michelle Brynildsen presenterte saken. 

 

VT som egen organisasjon er en sak som har vært oppe til VT flere ganger, både som 

diskusjonssak og orienteringssak. VT stilte spørsmål om samarbeid med SiA, økonomi og 

samarbeid med SiA.  

 

VT gikk til votering. Den første voteringen som ble gjort var uklar, da VT ikke var tydelig i 

voteringstegnet. Det var flere i VT som hadde videre spørsmål om saken. VT valgte å åpne 

saken på nytt, og stryke voteringen. 

 

Det ble stilt spørsmål om betydningen for VT om å være en egen organisasjon. STA-leder 

oppklarte hvordan STA fungerte som egen organisasjon. SiA-styreleder støttet at VT skal bli 

en egen organisasjon, og at samarbeidet med SiA ikke vil svekkes på grunnlag av dette.  

 

Før VT gikk til ny votering ble det foreslått en prøvevotering. Prøvevoteringen viste 7 for mot 

3 avholdende. VT besluttet å gå til endelig vedtak. Endelig vedtak viste 7 for mot 3 

avholdende. Saken ble vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar å bli en egen organisasjon, med de endringene som måtte 
komme på møtet. 
Vedtatt 7 mot 3 avholdende  
 
 

 
VT-sak 71/22 Uttak fra investeringsfondet  

Michelle Brynildsen presenterte saken  

 

VT stilte spørsmål om hvorfor AU ønsker å kjøpe inn soundbox og ikke noe mer rimelig. AU 

oppklarte at det er soundbox som foreningslivet etterspør, og for å svare ut behovet er dette 

foreslått. 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder godkjenner uttak fra investeringsfondet til enda en Soundboks med de 
endringene som måtte komme på møtet.  
Enstemmig vedtatt  
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VT-sak 72/22 Endre tidspunkt SSM-møte 

 

Det kom spørsmål om møtet ikke kunne starte til oppsatt tid, og at sakene til representanter 

fra Grimstad ble tatt når de ankom. AU oppklarte at dette ikke var mulig fordi flere av sakene 

skulle opp i starten av møtet.  

 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar at SSM-møtet endrer klokkeslett fra 16:15 til 17:00, med de 
endringene som måtte komme på møtet. 
Enstemmig vedtatt  

 
 
VT-sak 73/22 Revidering samarbeidsavtale SiA og VT 

 

Det kom ingen forslag til samarbeidsavtale. AU sender ut høring i etterkant, slik at 

representantene kan sende inn de innspillene de måtte ha. 

 

Forslag til vedtak:  

VT godkjenner at samarbeidsavtalen mellom VT og SiA tas opp til revidering, med mål om 
vedtak av ny avtale våren 2023. 
Enstemmig vedtatt  

 
 
Diskusjonssak 
 
Orienteringssaker 
 

VT-sak 74/22 Studentboliger Gimle 4 
Konstanse Heide Åkerman orienterte om saken. 

 

Det kom spørsmål om dekningsgrad.  

 

 

VT-sak 75/22 Arrangørkonferanse 

Konstanse Heide Åkerman orienterte om saken. 

 

 

VT-sak 76/22 Møteorientering  

Michelle Brynildsen orienterte om saken.  

 

 

VT-sak 77/22 Eventuelt  

Det kom ingen saker til eventuelt 
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Evaluering  

 

Møtet ble avsluttet ca 20.15. 

 

Benedicte Nordlie,  

Protokollfører.  
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Velferdstinget i Agder 
 

 

VT-sak    Protokoll 

Møtedato   17.11.22 

Saksbehandler   Benedicte Nordlie.  

 

UiA:  

Emil Gudelis  

Oskar Fjetland  

Sara Madeleine Haga  

Carl William Hansen  

 

NLA:  

Marius Thomassen 

 

Ansgar:  

Vilma Himberg 

 

Noroff:  

Kris-Ruben Soløy  

 

Fagskolen i Agder: 

Aron Helgaland  

 

AU:  

Konstanse Heide Åkerman 

Helene Ecklo Brevik 

Miriam Trovi  

 

Ordstyrere:  

Benedicte Nordlie  

Protokollfører:  

Konstanse Heide Åkerman 

Benedicte Nordlie 

 

Forfall: 

Louise Heide Åkerman (UiA)  

Daniils Nikolajevs (UiA) 

Michelle Brynildsen 

 

 

Andre tilstede:  

Fordelingsutvalget VT 

Jakob Mæland, styreleder SiA  

Cathrine Bryggeså Øydna, nestleder STA.  

Studentforeninger til sak 77/22 
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SAKSLISTE 

 

VT-sak 00a/22 Valg av ordstyrer 

Forslag: Benedicte Nordlie 

Enstemmig vedtatt  

 

VT-sak 00b/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 

Dagsorden og saksliste samstemmer ikke. Ordstyrer foreslår at man følger følgende 

dagsorden: Valg av ordstyrer, godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden. 

Forretningsorden utgår da dette vedtas på VTs første møte. Protokoll er ikke vedlagt da 

forrige VT-møte var 16.11.22. VT vil derfor få to protokoller å godkjenne under 

valgforsamlingen 06.12.22. VT er orientert at det er vanskelig å si eksakt tidsbruk for møtet, 

da dette avhenger av hvor mange foreninger som deltar.  

 

Godkjent  

 

Orienteringssaker 

 

Vedtakssaker 

 

VT-sak 78/22 Tildeling studentsosiale midler 

Miriam Trovi presenterte saken.  

 

Det foreslås å dele møtet opp i to. Første del vil ta for seg søknader over 50.000 kroner. Neste 

del vil ta for seg uttalelsene fra foreningslivet.  

 

Det ble godkjent talerett for foreningene når deres sak blir behandlet.  

 

VT godkjente at representanter i VT, som selv er medlem i en forening som søker, ikke kan 

være med i saksbehandling eller vedtak. Representanten må forlate bordet under behandling 

av den gjeldende søknaden. Om man til neste tildeling skal ha mulighet til å fylle plassen med 

en vara under behandlingen av søknaden må VT komme tilbake til.  

 

Søknader over 50.000 kroner 

 

1. Align Racing søker om Batteri Strømskinne sveiser til 80 000kr.  

2. Align Racing søker om Power supply til test av motor og inverter 153 000kr  

3. Align Racing søker om Team uniformer (Proshell jakke) 148 000kr.  

4. Align Racing søker om Liga/turnering 322 994kr  

5. Align Racing søker om inverter 80.000kr. (iIkke med i uttalelse, VT godtar å legge den    

inn i søknad over 50.000 kroner).  

 

Det kom inn seks forslag til endring til Align Racing:  
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Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Sigrid Solheim 

Forslag  Tildele 90 000kr til turnering/liga - dekker 

deltakelse og inngang + transport av bilen (ferge 

og bensin)   

Vedtak  Vedtatt 5 mot 3 

 
Forslag 2 Endringsforslag  

Forslagsstiller Aron Helgaland, Marius Thomassen 

Forslag  VT ønsker å gi støtte for drivstoff, turnering/liga 

og litt av posten for transport til summen av 

120.000 kr.  

Vedtak  Falt til fordel for forslag 1 

 
Forslag 3 Endringsforslag  

Forslagsstiller Oskar Fjetland  

Forslag  For liga/turnering innstilles det 60.000 kr. Dette 

skal dekke selve deltakelsen i turneringen og 

nødvendig transport av utstyr.  

Vedtak  Falt til fordel for forslag 1  

 
Forslag 4 Endringsforslag  

Forslagsstiller Kris-Ruben Soløy 

Forslag  Det foreslås å innvilge posten angående 

sveiseren til batteripakken da dette gir Align 

Racing bedre kunnskap rundt det de holder på 

med, og kan øke sin konkurransedyktighet i 

racet.  

Vedtak  Enstemmig vedtatt  

 
Forslag 5 Endringsforslag  

Forslagsstiller Oskar Fjetland  

Forslag  Foreslår midler til Power supply. Det anses 

nødvendig for driften og innstilles til søke som 

153.000 kr. 

Vedtak  Vedtatt 6 mot 2. 

 
Forslag 6 Endringsforslag  

Forslagsstiller Vilma Himberg 

Forslag  Innvilges 80 000kr til PM100 DX, Inverter til 

bilen, da dette begrunnes som essensielt. 

Vedtak  Enstemmig 
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5. GSI søker om fotballdrakter til 90 drakt sett: 61 276kr  

6. GSI søker om Håndball drakter til 84 drakt sett: 56 156kr  

 

Det kom inn to forslag til endring til GSI: 

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Marius Thomassen 

Forslag  VT innvilger penger til nye draker for GSI slik 

det søkes om. 

Vedtak  Vedtatt 5 mot 3 

 
Forslag 2 Endringsforslag  

Forslagsstiller Fordelingsutvalget   

Forslag  FU foreslår å innvilge til den fulle summen av 

hjemme drakter og ikke bortedrakter til fotball 

og håndballdrakter, da oppfatningen fra søknad 

var at Trimex var en sponsor og ikke 

draktleverandør (halv sum).  

Vedtak  Falt til fordel for forslag 1  

 

 

 

7. KSI Klatring søker om inngang til Klatresenteret: 100 000kr  

 

Det kom inn ett forslag til endring til KSI Klatring:  

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Fordelingsutvalget   

Forslag  FU foreslår å innvilge full sum 100.000 kr.  

Vedtak  Enstemmig 

 

 

 

8. KSI Lacrosse Nye Bortedrakter til Cheerokes (Sum til under 43 950kr men det er feil i 

søknaden)  

 

Det kom inn ett forslag til endring til KSI Lacrosse:  

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Kris-Ruben Soløy  

Forslag  I lys av det som er kommet frem foreslås det å 

innvilge den fulle sum det søkes om.  

Vedtak  Enstemmig 
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9. Fjell og Fjære ønsker inngang til Klatreverket til en sum av 75 900kr  

 

Der kom inn et forslag til endring til Fjell og Fjære: 

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Fordelingsutvalget   

Forslag  Det foreslås å innvilge 75.900 kr.  

Vedtak  Enstemmig 

 

 

 

10. Unikum søker om trykkerikostnader til 95 000kr. 

 

Det kom inn ett forslag til endring til Unikum:  

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Fordelingsutvalget   

Forslag  Det foreslås å innvilge 95.000 kr.  

Vedtak  Enstemmig   

 

 

 

Uttalelser fra foreninger 
 

Novus 

Det kom inn ett forslag til endring til Novus: 

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Miriam Trovi  

Forslag  VT innvilger grunnbevilgning til Novus på kr. 

7500 kr.  

Vedtak  Enstemmig 

 

 

Align Racing 

Det kom inn tre forslag til endring til Align Racing:  

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Oskar Fjetland   

Forslag  Punkt om kjøreklær innvilges slik det søkes om.  

Vedtak  Falt til fordel for forslag 2 
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Forslag 2 Endringsforslag  

Forslagsstiller Fordelingsutvalget   

Forslag  FU stiller seg positiv til å innvilge kjøredress til 

28.665 kr. Men ikke til undertøy og sokker da 

Align mener disse skal kunne holde.  

Vedtak  Vedtatt 5 mot 3 

 
Forslag 3 Endringsforslag  

Forslagsstiller Fordelingsutvalget  

Forslag  Fu foreslår å innvilge differentials drexler. 

Vedtak  Enstemmig 

 

 

 

 

KSI Golf 

Det kom ett forslag til endring til KSI Golf: 

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Fordelingsutvalget  

Forslag  FU stiller seg positive til å innvilge penger til 

22x green gafler, 2x bærbar slagsporere, 4x 

chipping practice og treningsmasse. En sum på 

21 028 kr. 

Vedtak  Enstemmig  

 

 

Studentjuristen 

Det kom inn ett forslag til endring til Studentjuristen:  

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Fordelingsutvalget  

Forslag  FU stiller seg positiv til ansvarsforsikring da det 

er feil inder søknadsprosessen, og den skulle 

blitt innvilget. 

Vedtak  Enstemmig   

 

 

 

Pixel 

Det kom inn tre forslag til endring til Pixel:  

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Fordelingsutvalget  

Forslag  FU stiller seg positiv til Envato Elements, da det 

virker viktig for god drift av organisasjonen. 

Vedtak  Vedtatt 7 mot 1 
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Forslag 2 Endringsforslag  

Forslagsstiller Fordelingsutvalget  

Forslag  FU sin innstilling på Canva Pro legges til grunn. 

Vedtak  Enstemmig 

 
Forslag 3 Endringsforslag  

Forslagsstiller Oskar Fjetland   

Forslag  Det foreslås å innvilge punkt 2.41 til team-

uniform i form av t-skjorter til fordel for piquer, 

da dette anses som det rimeligste av de to 

alternativer. 

Vedtak  Vedtatt 6 mot 2   

 

 

GSI 

Det kom inn to forslag til endring til GSI: 

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Fordelingsutvalget   

Forslag  FU foreslår å tildelte mer støtte til følgende: 

Klister (fra 10 til 15), teip (fra 10 til 16), baller 

(fra en boks til to). 

Vedtak  Enstemmig   

 
Forslag 2 Endringsforslag  

Forslagsstiller Marius Thomassen   

Forslag  Det foreslås å innvilge 25.000 til vinterserien. 

Vedtak  Enstemmig 

 

 

Quantum  

Det kom inn to forslag til endring til Quantum: 

 

Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Marius Thomassen   

Forslag  Det innvilges kr. 10 000,- til selve 

inngangen/deltakelse til korhelg. Midlene skal 

ikke brukes til reise, opphold, mat/drikke etc. Da 

prisen for deltakelse er likedannet til deltakelse i 

en turnering. At en har interesse for kultur heller 

enn sport bør ikke straffes i form av at det er 

vanskeligere å få støtte. 

Vedtak  Falt til fordel for forslag 2 
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Forslag 2 Endringsforslag  

Forslagsstiller Oskar Fjetland  

Forslag  Det innvilges kr. 20 000,- til selve 

inngangen/deltakelse til korhelg. Midlene skal 

ikke brukes til reise, opphold, mat/drikke etc. Da 

prisen for deltakelse er likedannet til deltakelse i 

en turnering. At en har interesse for kultur heller 

enn sport bør ikke straffes i form av at det er 

vanskeligere å få støtte.  

Vedtak  Vedtatt 5 mot 3 

 

 

 

 

 

 

Lady Klukk 

Det kom inn ett forslag til endring til Lady Klukk: 

 

Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Fordelingsutvalget   

Forslag  FU foreslår å gå samme avslag pr. hode til Lady 

Klukk som Quantum (korhelg).  

Vedtak  Enstemmig   

 

 

Motor UiA  

Det kom inn ett forslag til endring til Motor UiA: 

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Fordelingsutvalget   

Forslag  FU Ønsker å innvilge penger til følgende: 

diverse renseprodukter, drivstoff garasjevarmer, 

gebyr kasting av avfall, 1500 kr til å etterfylle 

gåent verktøy.  

Vedtak  Enstemmig 
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Beta 

Det kom inn ett forslag til endring til Beta: 

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Fordelingsutvalget   

Forslag  FU Ønsker å innvilge penger til følgende: fire 

flipper zero, fire låsesmedsett.   

Vedtak  Enstemmig    

 

 

Conventus Croquet 

Det kom inn tre forslag til endring til Conventus Croquet:  

 

 

Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Kris-Ruben Soløy  

Forslag  Det foreslås å innvilge midler til nye drakter, 

men da kun til nye medlemmer, og ikke til 

utskifting av nye drakter.  

Vedtak  Falt til fordel for forslag 3 

 
Forslag 2 Endringsforslag  

Forslagsstiller Carl William Hansen  

Forslag  Det foreslås å innvilge penger til nye drakter 

med kravet om at disse draktene ikke blir 

personenes eiendom, men foreningens. Draktene 

skal gjenbrukes av nye medlemmer.  

Vedtak  Falt til fordel for forslag 3 

 
Forslag 3 Endringsforslag  

Forslagsstiller Oskar Fjetland  

Forslag  Det er en usikkerhet rundt reglement angående 

krav, da det for undertegnede fremstår som 

uniformen er nærmere en team-genser, enn en 

uniform. Foreningen oppfordres til å heller søke 

neste semester, og da en søknad hvor det kreves 

at uniformen holdes i klubben og ikke blir privat 

eie.  

Vedtak  Vedtatt 5 mot 3    
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Stiften  

Det kom inn ett forslag til endring til Stiften: 

 
Forslag 1 Endringsforslag  

Forslagsstiller Fordelingsutvalget   

Forslag  Innstille på felles verktøy til stiften.  

Vedtak  Enstemmig 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar tildeling av studentsosiale midler for våren 2023 med de 

endringene som måtte komme på møtet. 

 

 
Evaluering  

Utgikk på grunn av tid. Evaluering tas i neste VT-møte. 

 

Møtet ble avsluttet ca 22.40 

 

Benedicte Nordlie,  

Protokollfører.  
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VT-sak     01/23 

Møtedato  11/01.23    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen  

 

Siden sist  
Leder:  

- AU-møter  

- Faste møtepunkt med Benedicte  

- Møte med KSS  

- Arbeid med endring av studentsosiale midler  

- Utsendelse av høring i forbindelse med samarbeidsavtale mellom SiA og VT  

- Møte med hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet (Agder Fylkeskommune)  

- Møte med hovedstyret i KSI  

- Styringsgruppemøter Skippergata  

- ViN-møte  

- Møte i Kristiansand Studentråd  

- Møte med fadderforum 

- Oppdateringsmøte med Jon  

- Møte om studiestart med STA og SiA  

- Planlegging av møte med Formannskapet i Kristiansand kommune  

- Samlinger med næringslivet og studenter Skippergata  

- Organisering rundt valgforsamling  

- Organisering rundt VT-møte  

- Skrive sakspapirer  

- Radiointervju i forbindelse med kommunens prosjekt “Studenttrivsel”  

- Deltatt på arrangement på BARE  

- Avspasering og juleferie  
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Politisk nestleder:  

- Møte om revidering av studentsosiale midler  

- Redigering av mal til studentsosiale midler 

- Laget møteplan  

- Kontorarbeid  

- Overtakelses av BARE i Skippergata  

- AU-møte  

- Møte om ny Skravlekopp lansering  

- Planlegging av sanitærprodukt saken  

- Samarbeid med NRK om studenters strømsituasjon  

- Sakspapir  

- Avspasering og juleferie  

Organisatorisk nestleder:  

− Har tatt ut avspasering og hatt juleferie  

− AU-møter  

− Driftsmiddels møte med Thomas i SiA  

− Samarbeidsmøtet med KSI  

− Bestilt ny Soundboks og bæresekker 

− Arbeidet med økonomiske avtaler  

− ViN møte.  

− Skrive sakspapirer  

− Skrive ferdig vedtaket for SSM V23  

− Planlegging av transport til ViN samling i Trondheim 

 

Kommunikasjonsansvarlig:  

- AU-møter 

- Filme, ta bilder, koordinere innsamling av materiell, organisere premierer til, redigere 

og publisere julekalender 

- KU-møter 

 

- Juleavlsutning og innspilling med KU 
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- Jobbe med Prinsipprogrammet 

- Møter med kommunikasjonsgruppa til Skippergata 24B 

- Takeover på Instagram 

- Møter med nestleder i STA i forbindelse med studenthus og samarbeid om 

informasjonsvideo 

- Oppdatere og vedlikeholde nettsiden, og sjekke at alle dokumenter er oppdatert 

- Skrive og publisere sak om at VT blir en egen organisasjon 

- Satt ut og postet om Skravlekopp 

- Besøkt fagskolen for omvisning og sikring av bilde- og video-materiell 

- Besøk hos Noroff, Ansgar og NLA i forbindelse med julekalenderen 

- Lage og dele evalueringsskjema med KU 

- Planlegge og sende ut invitasjoner til overtakelsen av studenthuset, samt promotere i 

SoMe-kanaler 

- Skrive sakspapirer og kontorarbeid 
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VT-sak     02/23 

Møtedato  11/01.23    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen  

 

Handlingsplan – orientering  

Handlingsplanen er Velferdstinget i Agders (VT) veiledning for hvordan arbeidet i 

styreperioden skal prioriteres. Derfor mener Arbeidsutvalget (AU) at det er hensiktsmessig å 

orientere VT om hvordan arbeidet ligger an. 

Generelt: 

- Bidra til at fag- og høyskolene får opprettet studentforeninger → Fra AU sin side er 

det ikke prioritert å jobbe for at det skal opprettes studentforeninger, men vi stiller oss 

disponible hvis det er studenter som ønsker å opprette forening. Når det har kommet 

spørsmål har leder vist de SiA sin side som viser steg for steg hvordan man oppretter 

en studentforening.  

 

- Samarbeide med SiA Studentliv om organisatorisk utvikling av VT og utvikle en 

modell for samarbeid ved fastsettelse av hvilke administrative tjenester SiA skal bidra 

med fremover → Dette har vært arbeidet med i forhold til VT som egen organisasjon, 

og SiA Studentliv og AU har kommet frem til en plan.  

 

- AU skal jobbe for et årlig møte mellom SiA og VT representantene, hvor SiA gjør 

rede for aktive prosjekt og planer for året → Dette blir gjort i den grad at Pål Harv 

(adm.dir. SiA) blir invitert inn til det første VT-møtet i perioden, hvor representanter 

får gjennomgang av hva SiA er, hva de arbeider med, og fokuspunkter for året. SiA 

Styreleder er også representert på VT-møter, hvor han forteller om «Siden sist», hvor 

representantene også kan stille spørsmål.  
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- Følge opp etableringen av Studentsamfunnet i Skippergata → Dette er en av leders 

fokusområder, og gjennom styringsgrupper, arbeidsgrupper og faste møtepunkt med STA og 

leder for Studentsamfunnet er alltid VT orientert om prosessen.  

- Endre og forbedre søknadsprosess med studentsosiale midler → En av leders 

fokusområder. Forslag til ny søknadsprosess vil bli lagt frem for VT i februar.  

 

- Sikre videre samarbeid med de ulike Universitetene og Høyskolene i Agder → 

Samarbeidet med de andre institusjonene er nedskrevet i samarbeidsavtaler og følges 

opp av AU.  

 

- Arbeide for å sikre studenter i Agder gratis sanitærprodukter → En av politisk 

nestleder (polnest) sine fokusområder. Dette vil være en stor konkret seier om vi får 

gjennomslag. Er i dialog med Universitetet i Bergen.  

Politisk: 

- Følge opp arbeidet med utbygging av nye studentboliger → Både Lund Torv og Gimle 

4 blir kontinuerlig fulgt opp.  

 

- Jobbe for rimeligere og bedre kollektivtilbud gjennom Studentrådet i Kristiansand og i 

Grimstad → Studentrådene jobber kontinuerlig med kollektivproblemstillingen, 

Studentrådene har ikke fått noe konkret gjennomslag. Dette er et evighetsprosjekt, og 

noe Studentrådene vil ha på agendaen helt til studentene er fornøyde.  

 

- Sikre videre gode strømavtaler for studenter → Polnest jobber for at husleien ikke skal 

øke. Konkret gjennomslag med strømmålere i forrige periode.  

 

- Fremme VTs politiske mål i media → Vært i media i forbindelse med psykisk helse, i 

tillegg til å ha skrevet leserinnlegg med STA-leder William. Ønsker å jobbe for enda 

mer mediedekning i 2023.  
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- Følge opp studenters trivsel ved tilleggsundersøkelsen fra SHoT → Jobbet mye med 

dette høsten 2022, og er et viktig fokusområde for vervet. 

 

Organisatorisk:  

- Fortsette tilbudet om hundedager, fortrinnsvis rundt semesterstart i januar og 

eksamensperioder → Fikk ikke til å ha hundedager ved semesterstart i Januar, men vil 

jobbe for at det blir hundedager ved eksamensperioden på vårsemesteret.   

 

- Opprette samarbeidsavtale med KSI og GSI → Har hatt samarbeidsmøter gjennom 

høstsemesteret, og kommer til å kunne legge frem forslag til samarbeidsmøte på VT-

møte i februar.  

 

- Holde søkekurs om studentsosiale midler → Har blitt gjennomført. Ved ny 

søknadsprosess for SSM vil disse bli lagt inn samme uke hver vår- og høstsemester for 

å skape kontinuitet både for orgnest og for de som skal delta på kursene.  

-  

Kommunikasjon: 

- Utarbeide en mal for forutsigbart promoteringsmateriale → Har utarbeidet mal som 

kan gis videre til neste kommunikasjonsansvarlig.  

 

- Sikre at promoteringsmateriell er til gode for studenter ved alle studiestedene i Agder 

→ Dette er sikret.  

 

- Kommunikasjonsutvalget (KU) skal starte og fullføre tre kommunikasjonsprosjekter i 

sin periode → KU jobber kontinuerlig med prosjekter. De har blant annet gjennomført 

julekalender, i tillegg til at det jobbes med en reklamevideo i samarbeid med STA. 

 

-  
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- Spre informasjon om Studentsamfunnet i Skippergata → Dette er noe som foregår 

kontinuerlig. Sitter i arbeidsgruppa for kommunikasjon i prosjektet.  

 

- Øke aktivitet og styrke engasjement på sosiale medier (SoMe), og gi viktig og relevant 

informasjon der → Følgerskaren har økt betraktelig, og med hyppig publisering øker 

den stadig.  

 

- Aktivt iverksette stand-virksomhet, der VT, KU og AU kan representere oss på de 

ulike studiestedene → I løpet av høstsemesteret har det vært gjennomført stand på alle 

institusjonene, og det vil også være standvirksomhet i forbindelse med vårens valg.  
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VT-sak      03/23 

Møtedato  11.01.23     

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Konstanse Heide Åkerman  

 

Sanitærprodukter 

Velferdstinget i Agder (VT) skal jobbe for at alle studenter skal ha tilgang til gratis 

sanitærprodukter på sitt utdanningssted, dette ble vedtatt i VTs politiske dokument høsten 

2022. Denne våren vil politisk nestleder jobbe med å få gjennomført et slikt velferdstilbud 

som kommer studentene i Agder til gode.  

I fjor ble universitetet i Bergen det første i Norge til å tilby dispensere med bind og tamponger 

til studenter. Ordningen har fungert godt og skal hjelpe studenter i nødstilfeller eller ved 

økonomisk behov. Ordningen er tillitsbasert, så en vurdering av ordningen må tas over tid, 

også hva gjelder kostnadsnivå. STA er positive til samarbeid med VT om å ha en 

prøveordning om sanitærprodukter ved Universitetet i Agder. Hvis ordningen fungerer, er det 

ønskelig å videreføre den til alle Universitet og høyskoler i Agder på sikt. Vedlagt ligger en 

tilsendt fremgangsplan fra nestleder i studentparlamentet i Bergen Andrea Nesvik Voss for å 

vise hvordan de fikk gjennomført tiltaket der. Arbeidsutvalget (AU) ønsker å få til noe 

lignende for studenter i Kristiansand og Grimstad.  

 

 

Vedlegg: Fremgangsplan fra Studentparlamentet i Bergen  
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101 How to get free sanitærprodukter på campus 

21.september ble Universitet i Bergen det første universitetet i Norge som tilbyr studentene 

sinegratis bind og tamponger gjennom en dispenser som er montert på dametoalettene. 

Prosessen 

I april 2020 ble det vedtatt en resolusjon på Studentparlamentets møte. Resolusjonen 

omhandlet det skulle være enklere og mer tilgjengelig å få studentene til å få tak i 

sanitærprodukter. 

Arbeidsutvalget på det tidspunktet tok den vedtatte politikken videre. Eiendomsavdelingen 

(EiA)startet et prosjekt med å undersøke hva som skulle til for å få dette på plass. På grunn 

avpandemien ble prosjektet satt på pause og glemt ut. Våren 2022 tok daværende 

læringsmiljøansvarlig i Arbeidsutvalget opp en sak i læringsmiljøutvalget om campusnære 

helsetjenester, der formålet var å få på plass selvtesting for klamydia. Ved en tilfeldighet fikk 

utvalget informasjon om at EiA hadde tidligere sett på muligheten for å ha bind og tampong 

automater på campus. Læringsmiljøansvarlige benyttet denne informasjon til å foreslå   tas 

opp igjen. Responsen var splittet, en del var positive, men enkelte argumenterte for at det ville 

vært dyrt med automater og drift. Noen fryktet også studentene skulle misbruke tilbudet og 

røske masse med seg, som ville gjøre drift og utgiftene enda mer kostbare. 

De ulike løsningene som ble diskutert for å gi tilgang til sanitærproduktene: 

1. Det var plassert en kurv med produktene som sto lett tilgjengelig for alle på infosentrene 

på hvert fakultet 

2. Kurv med produktene plassert på dametoalettene 

3. Automat der man måtte scanne studentkortet sitt for å ta ut produktet og ble belastet for 

1kr pr scan. 

4. En enkel dispenser alle kan hente fra. Når nåværende læringsmiljøansvarlig startet i vervet 

ble det fulgt nøye opp med EiA hvordan de lå an. Tidlig i høst fikk vi beskjed om de hadde 

bestemt seg for alternativ nr.4.  

Argumenter for hvorfor de endte med denne løsningen var følgende: 

1. Bærekraft- ikke koblet til strøm 

2. Monteres inn i dametoalett- lett tilgjengelig og diskret 

 

 



 

33 
 

3. Begrenset tilgang- tilgjengelig kun til de som trenger dette, ikke unødvendig svinn 

4. En del av daglig drift for renholdspersonale som har ansvar for påfyll av hygieneartiklene. 

Dispenserne har vi fått gjennom avtalen med renholdsselskapet UiB benytter seg av. Pr.dags 

dato bruker UiB Coor3. Dispenserne blir fylt på og vedlikehold i den daglige driften til 

renholderne. 

Denne ordningen er nå i første omgang et pilotprosjekt og vi har montert opp fire dispensere, 

fordelt på ulike fakultet og i hvert ytterpunkt av campus. Læringsmiljøansvarlig er i jevnlig 

kontakt med EiA og renholdsleder angående planlegging rundt å utvide tilbudet. Hvilke 

kostnader denne ordningen har vet vi ingenting om så tidlig. I starten av 2023 vil det bli lagt 

frem en rapport i læringsmiljøutvalget som viser hvor mye/lite tilbudet er brukt og 

kostnadene. Vi ser nå at det er populært og godt i bruk da vi har fått noen tilbakemeldinger 

om at det fylles på 3-4 ganger på dagtid i noen perioder. 

Tips og triks 

● Ta det internt. Denne ordningen var aldri et formelt vedtak fra ledelsen, men noe man 

samarbeidet og jobbet med i en avdeling. 

● Vær godt involvert. Studentene var her involvert i plassering av dispenserene og med på å 

kartlegge de neste toalettene. 

● Det kan være vanskelig å starte med å få plassering på alle toalettene, hensiktsmessig å 

starte på noen få, gjerne de store toalettene som blir brukt hyppig. 

● Sjekk opp med eller uten ansatte om hvilket renholdsselskap som brukes og hva avtalen 

innebærer. Også viktig å kreve i fremtidige avtaler at renholderne skal opprettholde drift og 

påfyll av dispensere dersom dere får på plass en ordning. Her på UiB er det bestemt at 

fremtidige avtaler, uavhengig om det er nåværende selskap eller annet, så skal drift av 

dispensere skje av renholderne. 

● Utnytt at UiB har klart å få på plass et slikt tilbud. Hvorfor skal da deres universitet ikke 

klare det og være like gode? 

● Stå på!. Dette er en kampsak fra og for studentene. 
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VT-sak     04/23 

Møtedato  11.01.23     

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Helene Ecklo Brevik   

  

Revidering av Prinsipprogram for Velferdstinget i Agder 
 

På VT-møtet 16.11.22 ble Prinsipprogrammet til Velferdstinget i Agder (VT) tatt opp til 

revidering. Et prinsipprogram er en organisasjons overordnede politiske dokument, som 

beskriver prinsippene organisasjonen står for og skal forholde seg til. Resten av 

Velferdstinget sine politiske dokumenter utformes utfra disse prinsippene, og VTs 

prinsipprogram skal revideres hvert andre år. Det ble sist revidert 21. oktober 2020.  

 

Arbeidsutvalget (AU) gjorde få endringer på dokumentet, og gav det videre til VT som 

sakspapir. Slik kunne VT få anledning til å melde fra om større endringer før møtet og mindre 

endringer på møtet før et vedtak skulle gjøres. VT valgte å ikke vedta Prinsipprogrammet, 

men besluttet at de ville at AU skulle forkorte dokumentet. Dette var på begrunnelse av at fire 

sider er for mange, og at det er mye å lese. AU har forsøkt å korte ned på dokumentet for å 

oppfylle VTs ønsker, men har konkludert med at forkortning av dokumentet vil bety strykning 

av konkrete politiske prinsipper. Dette er altså så store endringer at AU ikke kan utføre dem, 

vi spør derfor VT om hvilke prinsipper som eventuelt burde strykes. Et annen forslag til 

løsning er at prinsipprogrammet innledes med en side, og at resten av dokumentet legges ved 

som vedlegg. Utenom disse to forslagene står VT fritt til å komme med egne forslag til en 

løsning som gjør at vi kan vedta et prinsipprogram på neste VT-møte i februar. 

 

Arbeidsutvalget ønsker derfor å vite: 

- Dersom Prinsipprogrammet skal kortes ned, hvilke deler av programmet burde da 

strykes? 

- Er det en annen måte å gjøre Prinsipprogrammet lettere å lese uten å stryke deler av 

det? 
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- Hva tenker dere om å ha en oppsummerende innledning i Prinsipprogrammet, fulgt av 

det fullstendige programmet som ha 

 

Forslag til Vedtak: 

Velferdstinget i Agder Vedtar «Prinsipprogram», med de endringene som måtte komme på 

møtet. 

 

Vedlegg: en revidert utgave av Prinsipprogrammet 
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Velferdstinget i Agders Prinsipprogram 

Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene til organisasjonen. Prinsipprogrammet er 

det øverste politiske dokumentet i Velferdstinget i Agder (VT).  

 

Representasjon i Velferdstinget  

Velferdstinget i Agder er det øverste studentpolitiske organet i velferdsspørsmål opp mot 

Studentsamskipnaden i Agder (SiA), vertskommuner, fylkeskommune og nasjonalt. VT 

representerer alle studentene i Agder, som tilhører medlemsinstitusjoner tilknyttet SiA. 

Dette inkluderer Universitetet i Agder, campus Kristiansand og Grimstad, Ansgar Høgskolen, 

NLA, Noroff og Fagskolen i Agder. For en best mulig representasjon av mangfoldet av 

studenter, har alle rett til å få sin stemme hørt i beslutningsprosesser, uavhengig av 

bakgrunn og medlemsinstitusjon. VT skal derfor støtte opp rundt de lokale 

studentdemokratiene. Tett kontakt med medlemsinstitusjonene sikrer at politikken, 

aktivitetene og medvirkningen i VT er forankret i hele studentmassen. Det er studentene 

som både bruker, og betaler for, store deler av velferdstjenestene i SiA, gjennom 

semesteravgiften. Derfor er et velfungerende samarbeid mellom VT og alle ledd i SiA en 

forutsetning, slik at studentene sikres medvirkning i livet rundt studiet, samt kontroll over 

hva semesteravgiften blir brukt til. I samarbeidet mellom VT og SiA skal man i fellesskap ta et 

samfunnsansvar, og i alle ledd skal FNs bærekrafts mål ligge til grunn. Dette standpunktet 

skal også formidles ut til studentene for å vise resultater av dette samarbeidet.  VT skal 

jobbe tett opp mot studentdemokratiene til disse institusjonene, for å sikre at politikken, 

aktivitetene og medvirkningen i VT er forankret i hele studentmassen. VT skal sikre 

representasjon av mangfoldet av studenter, både med tanke på bakgrunn og institusjon, og 

sikre at studenters stemme blir hørt i beslutningsprosesser som angår dem. Fordi store deler  

av SiA er brukt og finansiert av studentene er et velfungerende samarbeid mellom VT og alle 

ledd i SiA en forutsetning. Samarbeidet skal sikre studenters medvirkning i bruk av 

semesteravgiften og livet rundt studiene. I samarbeidet mellom VT og SiA skal man i 

fellesskap ta et samfunnsansvar, og i alle ledd skal FNs bærekraftsmål ligge til grunn.  
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Profilering og informasjon  

Informasjon om velferdstilbud skal være lett tilgjengelig for alle studentene med tilhørighet 

til SiA. For å imøtekomme mangfoldet av studenter i Agder skal informasjon som omhandler 

studenters velferdstilbud og som ellers er relevant for studenter være tilgjengelig både på 

norsk og engelsk. Det kreves også at SiA og VT sine nettsider skal være universelt utformet. 

SiA og VT skal aktivt profilere velferdstilbud og tjenestene sine for studenter på alle 

utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiA. Herunder skal muligheten for å søke om midler 

gjennom Fordelingsutvalget vektlegges med tilhørende krav og retningslinjer.  

- SiA og VT skal aktivt profilere tjenestene sine og andre velferdstilbud for alle studenter på 

alle utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiA  

- Informasjon som kan styrke og ivareta studenters rettigheter skal også være synlig og 

tilgjengelig  

- Herunder skal muligheten for å søke om midler gjennom Fordelingsutvalget vektlegges med 

tilhørende krav og retningslinjer  

- For å imøtekomme mangfoldet av studenter i Agder skal informasjon som omhandler 

studenter og deres tilgjengelige velferdstilbud være tilgjengelig på både norsk og engelsk. 

Det kreves også at SiA og VT sine nettsider skal være universelt utformet  

  

Studentenes velferdstilbud  

For at alle skal kunne få muligheten til å ta høyere utdanning må studiestøtten reflektere de 

reelle utgiftene studenter har. Studenter er en sammensatt gruppe med ulike behov, og 

studiestøtten må være tilpasset slik at alle kan få muligheten til å være fulltidsstudenter. VT  

 

mener at studiestøtten skal festes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. I dag er ikke 

studiefinansieringen tilstrekkelig nok til å leve av, og den er i liten grad tilpasset en 

mangfoldig studentgruppe. SiA sine tilbud skal bygge opp under prinsippet om lik rett til 

utdanning, og skal dekke de primære behovene studentene har for å trives i livet rundt 

studiene. Alt overskudd SiA genererer, etter drift og utvikling, tilbakeføres til studentene i 

arbeidet for å utarbeide bedre studentvelferd i SiA. Videre er det er også et poeng at  
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tilrettelegging av tilbud skjer i samarbeid med VT, utdanninginstitusjoner, kommunen og 

fylkeskommunen. Slik at man i fellesskap tilrettelegger for mangfoldet, gjennom dagens 

tilbud og opprettelsen av nye tilbud.  

- For at alle skal kunne få muligheten til å ta høyere utdanning må studiestøtten reflektere de 

reelle utgiftene studenter har. Studenter er en mangfoldig gruppe med ulike behov, og 

studiestøtten må være tilpasset slik at alle kan få muligheten til å være fulltidsstudenter  

- VT mener at studiestøtten skal festes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden  

- SiA sine tilbud skal bygge opp under prinsippet om lik rett til utdanning, og skal dekke de 

primære behovene studentene har for å trives i livet rundt studiene  

- Alt overskudd SiA genererer, etter drift og utvikling, tilbakeføres til studentene i arbeidet for 

å utarbeide bedre studentvelferd i SiA  

- Videre er det er også et poeng at tilrettelegging av tilbud skjer i samarbeid med VT, 

utdanninginstitusjoner, kommunen og fylkeskommunen  

- Sammen skal vi sikre opprettholdelsen av nåværende tilbud, og opprettelsen av nye tilbud  

- Velferdstilbudene skal sikre alle studenters tilgang til helsetjenester, bolig, mat og drikke, 

trening, læremateriell, kulturtilbud, transport og sosiale arenaer.  

  

Helse  

God psykisk og fysisk helse hos studenter er en grunnleggende forutsetning for å studere. 

SiA skal derfor tilby lavterskeltjenester som sikrer dette, både på forebyggende og 

behandlende nivå. Vi mener at kommunene og fylkeskommunene skal ha ansvar for 

finansiering av helsetilbudene. Tilbudene skal driftes av SiA og fungere som et supplement til 

det offentlige.  

 

- Sikre lavterskeltjenester som sikrer god fysisk og psykisk helse på både forebyggende og 

behandlende nivå  

- Sikre finansiering fra kommunene og fylkeskommunene for helsetilbud rettet mot studenter  

- Sikre helsetilbud som driftes av SiA som et supplement til det offentlige  

 

Bolig  

Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel som bidrar til lik rett til utdanning, 

og skal være et satsingsområde lokalt så vel som nasjonalt. SiA og VT skal jobbe opp mot 
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lokale myndigheter for at å sikre at det er tilstrekkelig antall studentboliger målt opp mot 

studentmassen i Agder. Dekningsgraden i Agder bør ligge på minst 20%. Boliger som tilbys 

studenter skal imøtekomme en students behov både på pris og kvalitet. Alle nye 

studentboliger som bygges skal være bygd med bærekraftige materialer og være 

energieffektive.  

- SiA og VT skal jobbe mot lokale og nasjonale myndigheter for å sikre tilstrekkelig antall 

studentboliger målt opp mot studentmassen i Agder, og dekningsgraden i Agder bør ligge på 

minst 20%  

- Boliger som tilbys studenter skal imøtekomme en students behov både på pris og kvalitet  

- Alle nye studentboliger som bygges skal være bygd med bærekraftige materialer og være 

energieffektive  

  

Mat og drikke  

SiA sine kafeer og kantinevirksomhet skal ha et tilbud som dekker studentenes primære 

behov for måltider gjennom dagen. Det skal tilrettelegges for allergier, religiøse hensyn og 

veganske alternativ ved alle institusjoner. Kvalitet, pris, sunnhet og miljøvennlighet skal 

vektlegges i alle ledd av virksomheten. Det skal prioriteres studentvennlige priser fremfor 

utvalg. Ved institusjoner hvor det ikke lønner seg for studenten med egne SiA kafeer, skal 

det tilrettelegges med tilsvarende tilbud gjennom egne avtaler på initiativ fra SiA.  

- SiA sine kafeer og kantinevirksomhet skal ha et tilbud som dekker studentenes primære 

behov for måltider gjennom dagen   

 

- Det skal tilrettelegges for allergier, religiøse hensyn og livssynsnøytrale hensyn ved alle 

institusjoner  

- Kvalitet, pris, sunnhet og miljøvennlighet skal vektlegges i alle ledd av virksomheten  

- Det skal prioriteres studentvennlige priser fremfor utvalg  

- Ved institusjoner hvor det ikke lønner seg for studenten med egne SiA kafeer, skal det 

tilrettelegges med tilsvarende tilbud gjennom egne avtaler på initiativ fra SiA  
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 Trening  

Å legge til rette for gode trenings- og idrettstilbud for alle studenter er et viktig 

helseforebyggende tiltak, og skaper i tillegg en sosial arena for studentene. SiA er ansvarlig 

for å skape arenaer for studenter hvor trening og idrett blir fremmet og tilrettelagt til deres 

hverdag. Fylkeskommune og kommune skal stille med tilstrekkelig tilgang på treningsanlegg 

for å sikre studenters behov og ønske. Organisert studentidrett er et viktig supplement i 

tillegg til SiA sitt tilbud opp mot studenters psykiske og fysiske helse, og skal i tråd med dette 

tilrettelegges for.  

- SiA er ansvarlig for å skape arenaer for studenter hvor trening og idrett blir fremmet og 

tilrettelagt til deres hverdag  

- Fylkeskommune og kommune skal stille med tilstrekkelig tilgang på treningsanlegg for å sikre 

studenters behov og ønske  

- Det skal også legges til rette for organisert studentidrett, som et supplement til SiA sitt tilbud  

  

 

Studenter med barn  

SiA skal tilrettelegge for studenter som har barn. Dette skal gjøres gjennom et godt 

barnehagetilbud, samt andre tilrettelagte aktiviteter. Studenter med barn har lik rett på et 

bra velferdstilbud rundt studiene som alle andre studenter. Det skal derfor legges til rette 

for gode sosiale arrangement som skal være rettet mot studenter med barn.  

 

 

Læremateriell  

SiA skal legge til rette for et godt tilbud på pensumbøker, og det skal være til fordel for 

studenter å handle alle pensumbøkene sine på SiA bok. SiA bok skal også strebe etter å være 

den foretrukne bokhandelen studenter drar på for å handle det essensielle en student 

trenger i studiehverdagen. SiA bok skal også legge til rette for gjenbruk av pensumbøker.  

 

 

- SiA skal legge til rette for et godt tilbud på pensumbøker, og det skal være til fordel for 

studenter å handle alle pensumbøkene sine på SiA bok  



 

41 
 

- SiA bok skal også strebe etter å være den foretrukne bokhandelen studenter drar på for å 

handle det essensielle en student trenger i studiehverdagen  

  

 

Kultur og frivillighet  

Studentkultur er en viktig trivselsfaktor i studiehverdagen, og et tilskudd til det vi tilegner 

oss av kunnskap og ferdigheter gjennom studiene. Det er derfor viktig at VT, 

vertskommunene, fylkeskommunen og SiA legger til rette for og støtter opp om 

studentkulturen spesielt, og kulturliv generelt. For å sikre studenter sin deltagelse i det 

kulturelle livet i regionen skal alle kulturelle arrangement i regi av SiA tilbys med 

studentrabatt. Videre skal det arbeides for at kulturelle tilbud ellers i samfunnet også gjøres 

tilgjengelig for studenter gjennom rabaterte priser. Studenter skal ikke kun anses som en 

deltager inn i kulturlivet, men også en aktiv rolleinnehaver og skal være sitt ansvar bevisst. 

VT skal i samarbeidet med SiA for å løse studentfrivillighetens utfordringer. VT skal i 

samarbeid med SiA løse studentfrivillighetens utfordringer. VT er opptatt av at det legges til 

rette for sosiale og kulturelle arenaer hvor studenter kan møtes, fortrinnsvis Bluebox, Østsia 

og studenthuset i Skippergata Teateret. Det skal også jobbes for å opprette flere avtaler som 

skal være til fordel for studentene.  

- VT, vertskommunene, fylkeskommunen og SiA skal legge til rette for og støtter opp om 

studentkulturen spesielt, og kulturliv generelt  

 

- Alle kulturelle arrangement i regi av SiA skal tilbys med studentrabatt  

- VT skal arbeide for at kulturelle tilbud i regionen gjøres tilgjengelig for studenter gjennom 

rabaterte priser  

- VT skal sikre studenter som en aktiv og bevisst rolleinnehaver i kulturlivet  

- VT skal i samarbeidet med SiA for å løse studentfrivillighetens utfordringer.   

- VT skal legge til rette for sosiale og kulturelle arenaer hvor studenter kan møtes, fortrinnsvis 

Bluebox, Østsia og studenthuset i Skippergata.   

 

 

- VT skal jobbe for å opprette flere avtaler med kulturelle aktører som skal være til fordel for 

studentene.   
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Kollektivtransport og samferdsel  

Alle studenter i Agder skal ha et godt kollektivtilbud, uavhengig av alder, bo- eller studiested. 

Fylkeskommunen skal stå til ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et bredt 

kollektivtilbud med godt rabatterte priser, også på nattestid og i helgene. Studenttilbud som 

berører den enkelte student skal være langvarige og stabile, fremfor midlertidige. Under 

kollektivtransport anses også bysykler og andre bærekraftige tiltak som kan yte studenten 

godt på flere nivå. SiA skal i samarbeid med VT sikre at studentenes behov blir formidlet 

gjennom god dialog med fylkeskommunen og aktører innen kollektivtransport. I tillegg til 

kollektivtransport er det viktig å se på bruk av private biler og parkeringsareal. VT vil se på 

gode løsninger for parkering ved institusjoner og studentboliger, med tanke på 

arealeffektivitet og bærekraftighet.  

- Alle studenter i Agder skal ha et godt kollektivtilbud, uavhengig av alder, bo- eller studiested.   

- Fylkeskommunen skal stå til ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et bredt 

kollektivtilbud med godt rabatterte priser, også på nattestid og i helgene.  

- Studenttilbud som berører den enkelte student skal være langvarige og stabile, fremfor 

midlertidige.   

 

 

- Under kollektivtransport anses andre bærekraftige tiltak som kan yte studenten godt på flere 

nivå.   

- SiA skal i samarbeid med VT sikre at studentenes behov blir formidlet gjennom god dialog 

med fylkeskommunen og aktører innen kollektivtransport.   

- VT vil se på gode løsninger for bruk av private biler og parkering ved institusjoner og 

studentboliger, med tanke på arealeffektivitet og bærekraftighet.  
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VT-sak     05/23 

Møtedato  11.01.23     

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Miriam Trovi 

  

 

Semesterhjul for våren 2023 

Semesterhjulet er et dokument som viser aktiviteter, arrangementer og møter som er ment å 

skje i løpet av semesteret. Arbeidsutvalget (AU) ønsker å videreføre bruken av semesterhjul 

fremfor årshjul. Mange av elementene i semesterhjulet kan ikke endres på i dette vedtaket, 

slik som når de ulike dokumentene skal opp til revidering, da dette er regulert i vedtektene til 

Velferdstinget i Agder (VT). Alt som derimot ikke er regulert gjennom andre dokumenter kan 

endres på her, slik som sosiale arrangementer. Hvis dere lurer på hva som er regulert i 

vedtektene er det bare å spørre AU. 

For å unngå tre møter i mai foreslår AU å slå sammen VT-møtet med Valgforsamlingen. 

Eksempelvis valg først, deretter VT-møte.   

 

Forslag til Vedtak: 

Velferdstinget i Agder Vedtar «semesterhjul for våren 2023 i Velferdstinget i Agder», med de 

endringene som måtte komme på møtet. 

 

 

Vedlegg: 

Vedlagt ligger semesterhjul for våren 2023 i Velferdstinget i Agder. 
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Semesterhjul vår 2023 
 

 Saker som skal tas opp på VT-Møtet Sosialt 

Januar • Semesterhjul V23 VT-Treff 

Februar ▪ Økonomisk avtale med KSI og 

GSI 

▪ Nytt tildelingsreglement SSM 

▪ Valgreglement  

Nyttårsbord 

Mars ▪ Vedtektene 

▪ Regnskap 2022, med forbehold om 

når regnskap er klart fra SiA 

VT-treff 

April  • Ingen spesifikke dokumenter skal 

vedtas i april 

VT-Treff 

Mai ▪ Tildeling studentsosiale midler 

▪ Valg / Handlingsplan for neste år, 

utviklingsplan, evaluering av året 

 

Juni  Sommeravslutning 

 

*I tillegg til VT møtet er det også valgforsamling i mai, hvor AU, VK, KU, FU og SiA-styret 

blir valgt. * 
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VT-sak     06/23 

Møtedato  11.01.23     

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Konstanse Heide Åkerman  

 

 

Møtedatoer 

For å sikre at vi er vedtaksdyktige og har en god dialog på møtene, er det viktig at flest mulig 

kan komme på vårens VT-møter. Arbeidsutvalget har følgende forslag til møtedatoer for 

Velferdstinget i Agder våren 2023. Merk dere at ikke alle møtene faller på en onsdag.  

 

- VT-møte 8. Februar  

- VT-møte 15. Mars  

- VT-møte 12. April 

- Fordelingsmøte Studentsosiale midler 3.mai  

- Valgforsamling / VT-møte 22.mai 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdstinget i Agder vedtar de møtedatoene AU har satt opp, med de endringene som måtte 

kommer på møtet.  
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VT-sak     07/23 

Møtedato  11/01.23    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Miriam Trovi 

 
Evaluering av studentsosiale midler-møtet 
 

Årets studentsosiale midler-møte har vært en stor suksess. Vi i Arbeidsutvalget (AU) ønsker 

deres tilbakemeldinger på årets møte, slik at møtene kan bli enda bedre for vårens tildeling og 

for nye AU som trer inn til høsten. Det AU gjerne vil høre er om dere har noen erfaringer eller 

innspill som kan tas med videre i arbeidet med møtene. De største endringene som AU har 

gjort i år er å ha taxitransport til og fra Grimstad, i tillegg formøte for VT.  

Organisatorisk nestleder som har ansvar for disse møtene, har i etterkant vurdert at det er 

hensiktsmessig og ha hver enkelt foreningssak med i sakspapirene. På denne måten blir det 

mer orden i protokollen, i motsetning til slik det tidligere har vært, hvor alle sakene kommer 

under samme saksnummer.  

 

AU ønsker at VT diskuterer: 

- Hva var positivt med høstens tildelingsmøte? 

- Har dere konstruktiv kritikk til gjennomføring?  

- Hva mener dere kan gjøres annerledes til neste gang? 
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VT-sak     08/22 

Møtedato  11/01.23    

Saksbehandler  Arbeidsutvalget v/Michelle Brynildsen  

 

Endring av søknadsprosess for Studentsosiale Midler (SSM) 

Leder har sammen med politisk nestleder jobbet med Benedicte Nordlie for å få på plass et 

utkast for ny søknadsprosess for SSM. Utkastet er laget utfra innspill som vi har fått fra 

foreningslivet i løpet av høsten. Andre relevante aktører, som for eksempel STA, har også 

kommet med skriftlig tilbakemelding til Arbeidsutvalget (AU) i forhold til endringer.  

AU ønsker også innspill fra Velferdstinget i Agder (VT) på det som foreløpig bare er et 

utkast, slik at vi kan fortsette å jobbe for et ferdig produkt til VT-møtet i februar. Det vil da 

legges frem som en vedtakssak, og foreningene vil bli informert om hvordan prosessen blir. 

Organisatorisk nestleder vil også tilpasse søkerkursene til å stemme overens med den nye 

søknadsprosessen. I januar vil også organisatorisk nestleder jobbe for å etablere økonomiske 

avtaler med eksempelvis KSI, GSI og Align Racing. Disse skal også vedtas på VT-møtet i 

februar.  

Vedlagt ligger det foreløpige utkastet for søknadsprosessen til SSM, og AU ønsker at 

representantene går igjennom dette før møtet slik at vi kan ta med oss masse gode innspill og 

skape en god søknadsprosess for både foreninger, Fordelingsutvalget (FU) og VT.  

 

Vedlegg: utkast for søknadsprosess SSM 
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FORSLAG OPPSETT NYTT STUDENTSOSIALE MIDLER   

  

(I utforming: følge de enkle formene vi har erfaring med nå fra KD-midler og 

aktivitetsfond, og sikre at oppsettet er så enkelt som mulig for VT og foreningene og 

kommer foreningene til gode)  

  

 Formål   

Det studentsosiale fondet skal gi støtte til studentforeninger i Agder. Målet er å skape flere 

foreninger, og bidra til at eksisterende foreninger kan driftes videre.   

  

I fondet kan det søkes om midler til daglig drift og midler til å investere i utstyr for å skape 

aktivitet.   

  

 Hvem kan søke   

Alle linjeforeninger, studentaktiviteter og studentråd ved høyskoler og universitet tilknyttet 

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) kan søke om midler.    

  

Midlene er øremerket til studentforeninger derfor må VT kunne se at foreninger som søker er 

en studentforening. Derfor må søkerne ha et eget organisasjonsnummer.   

  

Det er mange søkere til studentsosiale midler. Derfor kan ikke studentforeninger belage seg 

på at fondet fullfinansierer driften. Velferdstinger i Agder oppfordrer studentforeninger til å 

skaffe seg annen inntekt, og vil ikke få avkortet tildeling for dette i søknadsprosessen.    

   

Foreninger som søker godkjenner at Fordelingsutvalget (FU) kan gjennomføre stikkprøver, 

når FU selv ser behov for dette.  

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

Søknadsfrister og tildelingsfrist  

Søknadsfrist for studentsosiale midler er XX på høstsemesteret og XX på vårsemesteret.   

Søknad til ordinær søknadsbehandling sendes inn her: MAIL STUDENTSOSIALE 

MIDLER.  

  

Studentsosiale midler behandles i Velferdstingets møter. På høsten er dette et eget møte i 

november. På våren er dette et eget møte i mai. Møtene er åpne for alle, og informasjon om 

hvordan studentforeningene kan delta på møtene gis på mail i forkant av tildelingsmøtene.   

  

Tre uker før søknadsfrist vil det avholdes økonomikurs og søkerkurs for å forberede 

foreningene på søknadsprosessen. Tid og sted for kurset vil legges ut på Aktiv student og mail 

vil sendes til foreningene.   

  

Søknadsbehandling  

FU behandler søknadene etter gjeldende retningslinjer vedtatt at VT: link her.   

  

Noen korte setninger om søknadsbehandling som foreningene trenger å vite om.  

  

Hvilket mandat skal FU ha?   

Forslag: FU innstiller på ALLE søknadene, AU tar grunnbevilgningene. Foreningene kan 

uansett klage på alle innstillingene på VT-møte. På denne måten vil tildelingsmøtene KUN 

omhandle poster som VT-representanter selv ønsker å løfte (ikke at VT må behandle søknader 

over 50.000kr) og de som foreningene ønsker å uttale seg på. Resten godkjenner VT 

innstillingen på i et felles vedtak.   

  

Inndeling av studentsosiale midler  

Finne ut hvordan denne fordelingen kan gjøres enklest mulig!!  
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Drift/grunnbevilgning??   

• Trenger man å skille på grunnbevilgning drift? Hva med å øke 

grunnbevilgningen? (Om det er KSI/GSI som søker mye drift, vil dette løses i 

samarbeidsavtaler).   

• Hva inngår i drift? Vanskelig å orientere seg om i dag.   

• Hvorfor må driftsmidler tilbakebetales? (I dag trenger ikke grunnbevilgninger å 

tilbakebetales, men det må øvrig drift innen 12. mnd). Eventuelt sette et tak på at 

driftsmidler over x-antall kr. Tilbakebetales.   

  

Grunnbevilgning  

  

Grunnbevilgning er driftsmidler til utgifter en forening har bruk for hvert semester.   

Blant driftsutgifter kan en forening søke om grunnbevilgning på 5500-7500 kroner basert på 

organisasjonens størrelse.  Man søker om grunnbevilgning som en post i søknaden, og 

foreningen skal ikke oppgi dette som egne poster. Grunnbevilgning tildeles ikke automatisk, 

foreninger som ønsker dette må søke om det.   

  

Grunnbevilgning fordeles selv av foreningen til:  

Domeneleie, bankgebyrer, kontorrekvisita og kopiering  

Promotering av forening og aktivitet  

Promoteringsmateriale (rollup, profilseringstøy o.l)  

Møtemat  

Servering på arrangement eller betaling av arrangementsrelaterte utgifter  

  

Følgende fordeling gjelder: (sett inn tabell) – mulig høyne denne?  

Øvrig drift????  

Om man skiller på grunnbevilgning og drift, hva skal inn her?  

  

 

 

 

Hva er investeringsmidler?  
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Investeringsmidler er ment å dekke utgifter som er mer varige enn et semester, og som 

foreningene ikke nødvendigvis søker hvert år/engangskjøp.  

  

Inn noen setninger om:(?)  

  

• Midlene tilbakebetales ved bilag/faktura?  

• Moms toll? Oppgi dette i søknaden og/eller ta kontakt så fort problemet 

oppstår.  

• Forhåndsutbetaling? Ta kontakt med VT: XX  

• Ved enkeltpost på over 50.000 kroner forventes det av foreningen dekker 10% 

av utgiften. Det skal vises i budsjett hvordan dette skal dekkes inn.  

  

  

Dokumentasjonskrav/hva legges med i søknaden?   

Avhengig hva/hvor mye en studentforening søker skal følgende legges ved i søknaden   

  

Målet er å sikre dokumentasjonskrav som står i stil med hva foreningene søker   

  

Foreninger under søkesum 50.000 kr (sammenlagt drift og investering)  

• Utfylt søknadsrapport, som forklarer hva midlene er tenkt brukt til, og 

forklaring hva midler fra forrige tildeling har gått til (kun studentsosiale midler).   

  

Foreninger over søkesum 50.000 kr (sammenlagt drift og investering)  

• Utfylt søknadsrapport.    

• Budsjett for semesteret (kun studentsosiale midler)  

• Regnskap av brukte midler fra forrige semester (kun studentsosiale midler).   
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 Er du et studentdemokrati/studentråd?  

Om du er et studentdemokrati/studentråd ved et universitet eller høyskole som er tilknyttet 

SiA, gjelder følgende søknadsprosess:  

  

De øverste studentdemokratiene som representerer mellom 100 og 5000 studenter, som 

betaler semesteravgift til SiA, kan innvilges inntil 15.000 kr i året. De øverste 

studentdemokratiene som representerer mer enn 5000 studenter, som betaler semesteravgift til 

SiA kan innvilges inntil 50.000 kr i året til samme formål.   

  

Studentdemokratiene avgjør selv hva pengene skal brukes til. Studentdemokratiene kan velge 

å søke for et semester eller et helt år. De øverste studentdemokratiene som søker kun 

grunnbevilgning/eller søkesum under 50.000 følger søknadsprosess under: XX  

Ytterligere midler kan søkes om på ordinært grunnlag, se XX.   

Er det ønskelig å nevne hvem som er studentdemokrati: Studentorganisasjonen i Agder (UiA), 

Studentrådet ved Ansgar, Studentrådet ved NLA, Studentrådet ved Fagskolen, 

Studentparlamentet til Noroff.  

  

 Har din studentforening en økonomisk avtale med VT? Inn under 

dokumentasjonskrav?)  

  

Studentaktiviteter kan inngå en økonomisk avtale med VT.  

  

Avtalen utarbeides individuelt mellom studentforeninger og VT. Hvordan foreningen får 

tildelt midler vil reguleres av samarbeidsavtalen.  

  

Det er ikke anledning å søke midler på det som samarbeidsavtalen allerede dekker.   

Ønsker foreningen å søke midler ut over samarbeidsavtalen må ordinær søknad sendes.  
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Ønsker din forening å forhøre seg om mulighet for økonomiske avtale? Ta kontakt med: 

XX.    

  

I dag er det følgende foreninger som har avtale med VT:  

X  

  

  

Er du en ny forening? /Ekstraordinær søknad  

Nye studentforeninger kan søke oppstartsmidler utenfor ordinær søknadsfrist. For å gjøre 

dette kontakter man Velferdstinget i Agder: XX.  

  

Er du en forening som har startet opp igjen? Kontakt Velferdstinget for å høre om mulighet til 

økonomisk støtte: XX  

  

   

Hva støtter ikke studentsosiale midler?  

• Alkohol  

• Privat utstyr, lisens og opplæring (OBS: unntak eks. 

studentjuristen – og flere untakk. Dere må bli enig hvilke unntak som skal 

nevnes i nye retningslinjer)  

• Lønn/honorar (OBS: foreslår at dirigenthonorar utgår og en 

nulltoleranse for lønn/honorar).  

• Sosiale arrangement: se Aktivitetsfondet.   

  

Følgende unntak er vedtatt av VT? Med eller ikke?  

  

  

Vedtak og revidering    

XX   
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MAL SØKNADSRAPPORT – MAL ER LAGET  

MAL REGNSKAP OG BUDSJETT – FINNES  
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SØKNADSRAPPORT  
(Forslag: endre navn fra aktivitetsrapport/økonomirapport. Lage en slik 

søknadsrapport som samler all infoen på en enkel måte i et dokument).   

  
1.Semester (høst/vår + år)    

  
2.Studentforeningens navn    

3.E-post til forening    

4.Organisasjonsnummer     

5.Foreningens kontonummer    

6.Navn og stilling på 

styremedlemmer  

  

7.Anslag antall medlemmer   
(er du en linjeforening trenger du ikke oppgi 

dette)  

  

8.Hva har studentsosiale 

midler fra forrige semester gått 

til? 

  

  

  

  

  

  

  

  

9.Hva skal studentsosiale 

midler dere søker om til neste 

semester gå til?   

  

10.Andre kommentarer    
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11.Hva søker dere?  

  
  

DRIFTSMIDLER  

Hva søkes  Sum  Kommentar   

      

  Summering alle poster:     

  

  

INVESTERINGSMIDLER  

Hva søkes  Sum  Kommentar   

      

  Summering alle poster:     

  

  

  

  

NB: Punkt 1-11 gjelder for søknader under 50.000 kroner (inkl. drift og investering). 

Søker din forening over 50.000 kroner (inkl. drift og investering) fyller dere kun ut 

informasjonen over (punkt 1-10) og bruker mal for budsjett og regnskap. Eller legger 

ved annet budsjett/regnskap om dere bruker annen mal.  

  
  
  
 

 


