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Innkalling til møte i Velferdstinget 
 
Det innkalles herved til møte i Velferdstinget 
 
Tid: Onsdag 30.september 2020 kl. 16.15 
Sted: Fagskolen i Agder, Kjøita Park, Kristiansand 
 
 
NB: Vennligst gi meg en tilbakemelding uansett om du kan delta eller ikke på konsulent@vt-
agder.no. 
 
Det blir servert både vegan- og vegetarvennlig mat på møtet. Si i fra om evt. allergier 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Lars Martin Bogen  
Organisasjonskonsulent  
Velferdstinget i Agder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deres ref.:  Vår ref.: LMB Dato: 16.09.20  



 

Velferdstinget i Agder 
 

 
 
Saksliste VT-møte 
 
Møtedato:  30. september 2020 kl. 16.15 
Sted:   Fagskolen i Agder, Kristiansand 
 
 
SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD  
VT-sak 00a/20 Valg av ordstyrere  Muntlig 
VT-sak 00b/20 Godkjenning av innkalling, saksliste 

og dagsorden 
Ordstyrere Vedlagt 

VT-sak 00c/20 Godkjenning av protokoll fra 
06.05.2020 

Ordstyrere Vedlagt  

Orienteringssaker 
VT-sak 26/20 Siden sist 

 
AU v/Anna Synnøve 
Røysland 

Vedlagt 

VT-sak 27/20 Orientering SiA strategiprosess AU v/Anna Synnøve 
Røysland 

Vedlagt 

VT-sak 28/20 Orientering VT-prosjekt AU v/Anna Synnøve 
Røysland 

Vedlagt 

Vedtakssaker 
VT-sak 29/20 Godkjenning av supplering til FU 

 
AU v/Anna Synnøve 
Røysland 

Vedlagt 

VT-sak 30/20 Handlingsplan AU v/Thomas Johnsen Vedlagt 

VT-sak 31/20 Utviklingsplan AU v/Anna Synnøve 
Røysland 

Vedlagt 

VT-sak 32/20 Årshjul AU v/Michelle 
Brynildsen  

Vedlagt 

VT-sak 33/20 Møteplan for perioden AU v/ Michelle 
Brynildsen 

Vedlagt 

Diskusjonssaker 
VT-sak 34/20 Profileringsartikler AU v/Michelle 

Brynildsen 
Vedlagt 

Orienteringssaker 
VT-sak 35/20 Eventuelt 

 
 Muntlig 

 Evaluering av møtet 
 

 Muntlig 

 



 

 
Dagsorden for VT-møte 30.09.2020 
 
 
 
AU foreslår følgende dagsorden for møtet: 
 
 
 
Sak Tittel Anslått tidspunkt 
 
VT-sak 00a/20 

Formøte 
Valg av ordstyrere 

16.15-16.45 
16.45-16.50 

VT-sak 00b/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 16.50-16.55 
VT-sak 00c/20 Godkjenning av protokoll fra 06.05.20 16.55-17.00 
VT-sak 26/20 
VT-sak 27/20 
VT-sak 28/20 
 
VT-sak 29/20 
VT-sak 30/20 
VT-sak 31/20 
VT-sak 32/20 
 
VT-sak 33/20 
VT-sak 34/20 
VT-sak 35/20 
 
 
 
 

Siden sist 
Orientering SiA strategiprosess 
Orientering VT-prosjekt 
Pause 
Godkjenning av supplering til FU 
Handlingsplan 
Utviklingsplan 
Årshjul 
Pause 
Møteplan for perioden 
Profileringsartikler 
Eventuelt 
 
Evaluering av møtet 

17.00-17.10 
17.10-17.35 
17.35-18.00 
18.00-18.10 
18.10-18.20 
18.20-19.00 
19.00-19.40 
19.40-20.00 
20.00-20.10 
20.10-20.20 
20.20-20.50 
20.50-21.00 

 
 
Det vil si at VT-møtet er berammet til å vare til ca. 21.00. 
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1 VT-sak   Protokoll 
Møtedato   06.05.20 
Saksbehandler  Lars Martin Bogen 
  
 
 
PROTOKOLL 
fra  Møte i Velferdstinget 
Møtedato: Onsdag 06. mai 2020 kl. 16.15, Zoom 
 
UiA: 
 
 
 
 
 
 
 
NLA: 
 
Ansgar: 
 
Noroff: 
 
FiK: 
 
Sørlandets fagskole: 
 
AU: 
 
 
 
Ordstyrere: 
 
Protokollfører: 
 
Forfall: 
 
 
 
 
Andre tilstede: 
 

 
Michelle Brynildsen 
Andreas Landmark 
Kyra Byrne 
Sofie S.Klit 
Anna Synnøve Røysland 
Charlotte Ekroll 
Sondre Maaseide 
 
 
 
Mirjam Ilstad 
 
Alexander Berntsen 
 
Sivert Hodnefjell 
 
Malin Liverød 
 
Thomas Johnsen 
Silje Moen 
Gabriel Viktorsson 
 
Jakob Mæland 
 
Lars Martin Bogen 
 
Rohullah Mohammadi, NLA 
 
 
 
 
Hilde Hagen, SiA-styreleder 
Olea Norset, Nestleder Studentorganisasjonen i Agder 
Thea Witzø Johannessen, kandidat til valg 
Hilde Malmin fra Valgkomiteen 
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2 SAKSLISTE 
 
VT-sak 00a/20 Valg av ordstyrere 

Forslag til ordstyrere: 
Jakob Mæland 
    
Enstemmig vedtatt.  

    
 
VT-sak 00b/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 

Innkalling, saksliste og dagsorden ble godkjent. 
 
           

VT-sak 00c/20 Godkjenning av protokoll fra 29.01.2020  
Protokollen ble godkjent. 
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3 VT-sak 17/20  Siden sist 
Thomas Johnsen presenterte saken. 

 
Vedtakssaker 
    
VT-sak 18/20 Valgforsamling 

Valgkomiteen ved Hilde Malmin redegjorde for prosessen. Og 
presenterte sin innstilling 
 
Valg av leder AU 

  Anna Synnøve Røysland var eneste kandidat og holdt valgtale og svarte 
på spørsmål fra VT. Anna Synnøve ble valgt ved akklamasjon. 
 
Valg av Politisk nestleder 
Thomas Johnsen var eneste kandidat, da Michelle Brynildsen trakk seg 
under valget. Thomas holdt valgtale og svarte på spørsmål. Det ble bedt 
om skriftlig votering og Thomas ble valgt som politisk nestleder. 
 
Valg av Organisatorisk nestleder 
Michelle Brynildsen og Thea Witzø Johannesen stilte til valg. Begge 
holdt valgtale og svarte på spørsmål fra VT.  

 
Michelle Brynildsen ble valgt til Organisatorisk nestleder.  
 
Valg av Valgkomité  
Michelle var eneste kandidat, men måtte trekke seg da hun ikke kunne 
stille etter å ha blitt valgt inn i Arbeidsutvalget.  

 
 
VT-sak 19/20  Vedtektsendringer 

Thomas Johnsen presenterte saken. 
 
Sofie var enig i STA sin uttalelse om at det burde ha vært en høring på 
vedtektene.  
 
Protokolltilførsel:  
Det er kritikkverdig at vedtektsendringer hvor man endrer 
sammensetningen i VT gjøres uten at studentdemokratiene har fått gitt 
en formell uttalelse om saken før det blir behandlet i VT.  
 
Fra Sofie Klit. Sondre Maaseide. Kyra Byrne. 

 
Forslag til vedtak: 

Velferdstinget vedtar vedtektsendringene, med de endringene som måtte 
komme på møtet. 

Enstemmig vedtatt 
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4  
VT-sak 20/20  Fordeling av studentsosiale midler for høsten 2020 

Svein Thomas Tveit fra Fordelingsutvalget presenterte saken.  
 

Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar fordeling av studentsosiale midler for høsten 
2020, med de endringene som måtte komme på møtet. 
 
Vedtatt med 9 for og 1 avholdende 
 

 
 
VT-sak 21/20  Regnskap VT 2019 

Gabriel Viktorsson presenterte saken.  
 

Forslag til vedtak: 
Velferdstinget godkjenner regnskapet for VT 2019 
 
Vedtatt med 9 stemmer for og 1 avholdende 
 

VT-sak 06/20  Retningslinjer ved utlån av kamera 
Gabriel Viktorsson presenterte saken. 
 
Det kom inn ett endringsforslag fra Sofie S. Klit. 
 

 
Forslag nr.1 Endringsforslag 
Forslagsstiller Sofie S. Klit 
Forslag Utlån er midlertidig, må være til 

et av styremedlemmene, og skal 
avtales for en fast periode, 
maksimalt en uke. 
 
(Gir tillatelse til redaksjonelle 
endringer). 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
 

Forslag til vedtak: 
Velferdstinget vedtar retningslinjer ved utlån av kamera, med de 
endringene som måtte komme på møtet. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 

Diskusjonssaker 
 
 
VT-sak 23/20  Diskusjon Handlingsplan 
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5 Thomas Johnsen presenterte saken. Ble 
stilt spørsmål om hvem som arbeidet med organisasjonskart. Det var 
Thomas for øyeblikket. Hadde også hatt kontakt med Adam hos STA. 
 
Ble stilt spørsmål om kontakt med AKT. Det var ikke opprettet kontakt 
med AKT. Hadde vært ønskelig å få til på slutten av perioden, men 
vanskeligere på grunn av Covid19. 
 
Sivert spilte inn at det var viktig å jobbe videre med kollektivtilbudet 
fremover. Da det er dyre bussbilletter i dag sammenlignet med andre 
byer. 
 
 

 
Orienteringssaker 
 
 
VT-sak 24/20  Orientering om utdelte midler 

Thomas Johnsen presenterte saken. Mente at det som var avvist var av 
relativt ukontroversielle karakter, med et mulig unntak av søknaden om 
fra Norge på Nytt. Som ble avvist på grunnlag av at det skulle 
arrangeres på Q42. Sofie spilte inn at dette burde bli tatt opp som en 
ordentlig sak på et VT-møte og ikke på Facebook. Da den var av såpass 
prinsipiell karakter.   

 
VT-sak 25/20  Eventuelt 
    
   SiA sin strategiprosess- Thomas 

Hadde blitt oppringt i dag angående studentdeltakelse i et panel i 
forbindelse med SiA sin strategiprosess.  
 
Høring- Thomas 
Grunnet at tre stk. hadde meldt seg på en protokolltilførsel ønsket 
Thomas å ha en høring på vedtektsendringen om hvor mange 
representanter de forskjellige institusjonene skulle ha.  
 
Gensere – Malin 
Lurte på hvordan man kunne levere tilbake gensere som var utdelt på 
tidligere møter.  
 

   Unikum artikkel – Sondre 
 Ville bare opplyse om at artikkelen hans i Unikum var en del av en 
strategi for å øke engasjement rundt valgdeltagelse. Og håpet at den 
ikke var støtende for noen.  

    
Møtet ble avsluttet kl. 19.56. 
 
Lars Martin Bogen 
Protokollfører  



 

 
 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
 

26/20 
30.09.20 
Arbeidsutvalget v/Anna Synnøve Røysland 

 

 
 
 
 
 
Siden sist 
 
Leder:  

• Overlapp med AU og ViN. 
• 8 offisielle AU møter.  
• Noen uoffisielle/sosiale AU og VT møter.  
• Musikkbingo på Østsia. 
• Utdeling av sparebanken sør prisen i Kristiansand.  
• Godkjent og fulgt opp prosjektet til Benedicte.  
• Observert 2 SiA-styremøter.  
• Hatt en uttalelse i Fedrelandsvennen om Velferdssenteret.  
• Vært innom alle campuser utenom fagskolen i Grimstad.  
• Vært i møte om opprettelsen av Studentrådet i Kristiansand. 
• Vært i det første offisielle møtet til Studentrådet i Kristiansand.  
• Vært i arbeidsgruppe om studentvelferd og samhandling i SiA sin strategiprosess.  
• Møter i forbindelse med studentUGA. 
• 1 digitalt ViN møte.  
• Vært i møte med administrerende direktør i SiA om samarbeidsavtalen.  
• Vært i møte med STA leder om samarbeidsavtalen.  
• Oppstartsseminar for VT representantene.  
• Ekstra oppstartskurs for de som ikke kunne på oppstartsseminaret.  

 
Politisk nestleder:  

• Workshop med SiA. 
• Overlapp med AU/ViN.  
• 8 offisielle AU møter.  
• Noen uoffisielle/sosiale AU og VT møter.  
• Musikkbingo på Østsia. 
• Utdeling av sparebanken sør prisen i Grimstad. 
• Arbeidsgruppe for bærekraft i SiA sin strategiprosess.  
• Møte med redaktør i Unikum.  
• Observert 1 studentparlamentsmøte.  
• Oppstartsseminar for de nye representantene.  
• Har jobbet med samarbeidsavtaler.  

 
 



  Side 2 

 
 
Organisatorisk nestleder:  

• Overlapp med AU.  
• 8 offisielle AU møter. 
• Noen uoffisielle/sosiale AU og VT møter.  
• Musikkbingo på Østsia.  
• Møte i forbindelse med studentUGA.  
• Møte med SiA ogπ UGA-leder.  
• Arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet i SiA sin strategiprosess.  
• Oppstartsseminar for de nye representantene.  
• Laget internt og eksternt årshjul.  

 
 
 



 

 
 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
 

27/20 
30.09.20 
Arbeidsutvalget v/Anna Synnøve Røysland 

 

 
 
 
 
 
Orientering om SiA sin strategiprosess 
 
Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Agder, Pål Harv, skal delta på møtet for å 
informere om SiA sin strategiprosess.   
 
SiA har kommet frem til seks ulike områder i SiA som de har hatt et ønske om å se nøyere på. 
Arbeidsutvalget har vært med i tre av seks arbeidsgrupper. Denne prosessen skal Pål Harv 
fortelle om. 
 
 



 

 
 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
 

28/20 
30.09.20 
Arbeidsutvalget v/Anna Synnøve Røysland 

 

 
 
 
 
 
Orientering VT-prosjekt 
 
 
Benedicte Nordlie, ansatt i prosjektstilling i SiA, deltar på VT-møte for å informere om 
jobben hun gjør i SiA Kultur og Velferd.  
 
Arbeidet knytter seg opp mot Velferdstinget og hvordan det i dag fungerer internt, 
organisatorisk og politisk. Hun ser på hvordan VT kan bli sterkere organisatorisk, slik at 
medlemmer i VT og AU enklere kan sette seg inn i, og gjennomføre, jobben som skal gjøres 
det kommende året. Hun jobber også mot at VT skal bli en enda sterkere velferdspolitisk 
stemme, både i samarbeid med medlemsorganisasjoner i VT og øvrig studentliv, men også 
mot SiA, vertskommunene og den nasjonale arenaen. Arbeidet skal i første omgang resultere i 
en rapport i november. Arbeidet gjøres i samarbeid med en intern arbeidsgruppe i SiA 
bestående av: Benedicte Nordlie, Anna Synnøve Røysland , Jon Gotteberg og Pål Harv. 
Arbeidet kan også ses opp mot revidering av SiAs strategi, spesielt rettet mot området 
studentvelferd og samhandling.   
 
Under møtet vil hun presentere jobben hun har gjort så langt, og dere i VT har mulighet å 
både stille spørsmål og gi innspill. 
 
Det er viktig at VT er informert om jobben av flere grunner. Endringene som foreslås, i en 
rapport i november, kan potensielt føre til endringer i organisasjonen. Eventuelle endringer i 
formelle styringsdokument og politiske dokument må vedtas av VT før det er en reell endring 
i organisasjonen. Ved at VT er oppdatert på jobben, som gjøres i samarbeid med AU, gir dette 
en bedre forutsetning for diskusjon og vedtak når dette eventuelt blir aktuelt. 
 



 

 
 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
 

29/20 
30.09.20 
Arbeidsutvalget v/Anna Synnøve 

 

 
 
 
 
 
Supplering til Fordelingsutvalget 
 
Da Fordelingsutvalget ikke er fulltallig har AU supplert inn en representant til 
Fordelingsutvalget. 
 
Følgende representant er supplert inn til Fordelingsutvalget: Kristopher Kjevik-Wycherley. 
Kristopher Kjevik-Wycherley tar Master i informasjonssystemer ved UiA og er tidligere leder 
av Fjell og Fjære. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget godkjenner suppleringen av Kristopher Kjevik-Wycherley som nytt medlem av 
Fordelingsutvalget. 
 
 



 

 
 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
 

30/20 
30.09.20 
Arbeidsutvalget v/Thomas Johnsen 

 

 
 
 
 
 
Handlingsplan for Velferdstinget i Agder 2020/21 
 
I hver periodes første møte skal Handlingsplanen vedtas for inneværende periode. 
Arbeidsutvalget (AU) har i henhold til det utarbeidet en handlingsplan for Velferdstinget (VT) 
til inneværende virkeperiode. Handlingsplanen legger føringer for hva VT skal prioritere, men 
begrenser ikke handlingsrommet. Hensikten med å vedta en handlingsplan for en begrenset 
periode er å ramme inn hva vi har som mål å oppnå innen vår periode er over våren 2021. 
 
Ved forrige virkeperiode sitt siste møte ble det vedtatt en vedtektsendring hvor man skulle 
dele handlingsplanen inn i handlingsplan og utviklingsplan. Dette er fordi mange av punktene 
som var på handlingsplanen hadde for høyt abstraksjonsnivå, og ikke egentlig var 
handlingspunkter som kunne ‘fullføres’. Dette var punkter som enten hadde en varig karakter, 
og/eller gjentok seg hvert år. 
 
Elementene i handlingsplanen dere finner under er en liste over det som gjenstår fra i fjor i 
tillegg til et par forslag fra AU, vi ber derfor VT forberede forslag til hva dere ønsker AU skal 
fokusere på. 
 
Velferdstingets virkeområde er velferdspolitiske saker hos SiA, kommunen eller 
fylkeskommunen, andre saker som velferdstinget ønsker at skal tas opp med SiA-styret eller 
administrasjonen. Ellers kan det være organisatoriske punkter som fokuserer på hvordan 
velferdstinget skal driftes eller hvilke arrangementer vi skal holde på med utenom VT-
møtene. Denne listen er ikke ment å begrense, handlingsplanen kan omfatte mye mer, men 
dette var for å gi en ide av hva som kan stå på den. Håper dere har mange nye og spennende 
forslag, og om dere er i tvil kan dere gjerne ta kontakt med Arbeidsutvalget for å diskutere 
eventuelle saker dere ønsker å foreslå. 
 
Handlingsplanen vil blir revidert i Januar-møtet, og en rapport på fremgangen til hvert punkt 
vil presenteres på virkeperiodens siste møte i slutten av våren 2021. 
 
Eksempel på forslag som ikke er satt inn: 
1. Installasjon av boksebag på Spicheren. 
2. Utdeling av VT-merch til alle som handler for over 100 kroner på SiA Bok 
 
Overskriftene som beskriver SiAs avdelinger samles til «SiA» ved publisering på nettsiden. 
 
 
 



  Side 2 

Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget vedtar handlingsplan for Velferdstinget i Agder 2020/21, med de endringene 
som måtte komme på møtet. 
 
 
Vedlegg: Handlingsplan for Velferdstinget i Agder 2020/21 



 

 

Handlingsplan Velferdstinget i Agder 2020/2021 

Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende 
styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og 
organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige i 
perioden, i tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen. 

Handlingsplanen legger føringer for hva arbeidsutvalget i Velferdstinget i Agder skal 
prioritere, men legger ikke begrensninger ikke handlingsrom utover det. 

 

Generelt 

• Følge opp byggingen av velferdssenteret. 
• Bidra til at fag- og høyskolene får opprettet studentforeninger. 
• Bidra til opprettelsen av studentråd i Grimstad 

 

Internt 

• Jobbe for at minst 2 institusjoner er representert i alle utvalg, inkludert arbeidsutvalget 
ved neste valg. 

• Vurdere muligheten for å bygge en studenthytte. 
• Vurdere muligheten for å etablere et studenthus som er åpent for alle studenter. 
• Utarbeide organisasjonskart. 

 

SiA Helse 

• Få gjennom saken om refusjon for transport til undervisning ved midlertidig svekket 
helse. 

• Gjøre helsekassa bedre kjent blant alle studenter. 

 

SiA Bolig 

• Støtte og påvirke utbygging av LundSiA samt være pådriver for utbygging av flere 
studentboliger. 

• Innhente oversikt over renovering og nybygging av boliger i SiA bolig, samt 
miljøavtrykket til disse. 

 



  Side 2 

SiA Kultur og Velferd 

• Spre informasjon om studiestart, Østsia og Bluebox til fag- og høgskolene. 

 

SiA Mat og Drikke 

• Jobbe for kjøttfrie dager i kantina. 

 

SiA Bok 

 

Hokus Pokus 

• Evaluere det sosiale tilbudet Hokus Pokus har for studenter med barn. 

 

Spicheren 

 

Kommune/Fylkeskommune 

• Jobbe for rimeligere og bedre kollektivtilbud og gjennomføre møter med AKT. 
• Forbedre nattbusstilbudet. 
• Jobbe for et bra bysykkeltilbud. 



 

 
 
VT-sak  
Møtedato  
Saksbehandler  
 

31/20 
30.09.20 
Arbeidsutvalget v/Anna Synnøve Røysland 

 

 
 
 
 
Utviklingsplan for Velferdstinget i Agder 2020/21 
 
Ved forrige virkeperiode sitt siste møte ble det vedtatt en vedtektsendring hvor man skulle 
dele handlingsplanen inn i handlingsplan og utviklingsplan, dette er fordi mange av punktene 
som var på handlingsplanen hadde for høyt abstraksjonsnivå og ikke egentlig var 
handlingspunkter som kunne ‘fullføres’ men som gjennomføres hvert år eller peker på et 
større mål enn det som kan gjennomføres i en enkelt periode, men som det likevel er viktig å 
holde fokus på. 
 
I hver periodes første møte skal utviklingsplanen vedtas for inneværende periode. 
Arbeidsutvalget (AU) har i henhold til det utarbeidet en utviklingsplan for Velferdstinget i 
Agder (VT) til inneværende virkeperiode. Utviklingsplanen legger føringer for hva VT skal 
prioritere, men begrenser ikke handlingsrommet. Hensikten med å vedta en utviklingsplan for 
en lengre periode er å holde oversikt over hvilke prosesser vi jobber med som går over lengre 
tid eller som aldri helt tar slutt.   
 
Elementene i utviklingsplanen dere finner under er en liste over det som er tatt ut i fra 
fjorårets handlingsplan og et par forslag fra AU, vi ber derfor VT forberede forslag til hva 
dere ønsker AU skal fokusere på over lengre tid.  
 
Velferdstingets virkeområde er velferdspolitiske saker hos SiA, kommunen eller 
fylkeskommunen, andre saker som velferdstinget ønsker at skal tas opp med SiA-styret eller 
administrasjonen. Ellers kan det være organisatoriske punkter som fokuserer på hvordan 
Velferdstinget skal driftes eller hvilke arrangementer vi skal holde på med utenom VT-
møtene. Denne listen er ikke ment å begrense, utviklingsplanen kan omfatte mye mer, men 
dette er for å gi en ide ovenfor hva som kan stå på den. Håper dere har mange nye og 
spennende forslag, og om dere er i tvil kan dere gjerne ta kontakt med arbeidsutvalget for å 
diskutere eventuelle saker dere ønsker å foreslå. 
 
Utviklingsplanen vil blir revidert i januar-møtet og en rapport blir fremlagt av AU på vårens 
siste møte om hvordan planen har blitt fulgt opp i perioden. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget vedtar Utviklingsplan for Velferdstinget i Agder, med de endringene som måtte 
komme på møtet. 
 
 
Vedlegg: Utviklingsplan for Velferdstinget i Agder 2020/21 



 

Utviklingsplan Velferdstinget i Agder 2020/2021 

Utviklingsplanen er organisasjonens veiledning for hvilket arbeidet som skal prioriteres i en 
lengre periode. Utviklingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og 
organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige til en 
hver tid, i tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen. 

Utviklingsplanen legger føringer for hva arbeidsutvalget skal prioritere, men legger ikke 
begrensninger ovenfor hva som er mulig å arbeide med.  

Generelt: 

• VT skal opprettholde en god dialog med SiA angående semesteravgiftsmidler som 
ikke blir direkte disponeres av VT.  

• VT skal sørge for at fordeling av studentsosiale midler foregår på en riktig og 
rettferdig måte.  

• Opprettholde samarbeidsavtalene med SiA og STA.  
• Avholde søkerkurs hvert semester.  

Internt: 

• Forbedre nettsiden vår.  
• Supplere tomme verv fortløpende.  
• Legge opp til at VT-treff blir holdt på Østsia, Bluebox og Teateret.  

Media:  

• Samarbeide med ViN om nasjonale kampanjer og uttalelser.  
• Spre informasjon om SiA.  
• Promotere VT sine valg gjennom stand, nettkampanjer, kantineskjermer og andre 

mulige profileringskanaler.   

SiA: 

• Følge opp StudentUGA.  
• Opprettholde samarbeidsavtalen med Teateret.  
• Jobbe kontinuerlig med å forbedre det psykososiale miljøet blant studentene.  

Kommune/Fylkeskommune: 

• Opprettholde VT sin plass i Studentrådet i Kristiansand og Grimstad. 
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Årshjul for Velferdstinget i Agder 2020/21 
 
Årshjulet er ment å vise grunnstrukturen i organisasjonen, dette er ikke ment som et 
begrensende dokument, men et dokument som viser aktiviteter, arrangementer og møter som 
er ment å skje i løpet av hvert år.  
 
Mange av elementene i årshjulet kan ikke endres på i dette vedtaket, slik som deltakelse på 
SP-møter og SiA-styremøter, da dette er regulert gjennom samarbeidsavtalene VT har med 
STA og SiA. Alt som derimot ikke er regulert gjennom andre dokumenter kan endres på her. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget vedtar årshjul for Velferdstinget i Agder 2020/21, med de endringene som 
måtte komme på møtet. 
 
 
Vedlegg: Årshjul for Velferdstinget i Agder 2020/21 



 

 

Årshjul for Velferdstinget i Agder 2020/21 
 

September:  

• Oppstartsseminar  

• VT-møte, behandling av årshjul og handlingsplan  

• Økonomikurs for studentaktiviteter  

• VT-treff  

 

Oktober:  

• VT-møte 

• Velferdslunsj  

• VT-treff 

 

November:  

• VT-møte m/valg av SiA-styre, SiA-kulturfond og tildeling av studentsosiale midler. 

Gjennomgang av budsjett. Økonomireglement.  

• VT-treff 

 

Desember:  

• VT-treff  

 

Januar:  

• VT-møte m/handlingsplan, utviklingsplan og stillingsinstruks  

• Nyttårsbord  

• VT-treff 

 

Februar:  

• Stor velferdslunsj i forbindelse med UGA  

• VT-treff 

 

 



  Side 2 

Mars:  

• VT-møte m/behandling av vedtektsendringer, presentasjon av regnskap  

• VT-treff 

 

April:  

• Velferdslunsj  

• Økonomikurs for studentaktiviteter  

• VT-treff 

 

Mai: 

• VT-møte m/valg av fordelingsutvalg, valgkomite og neste AU. Tildeling av 

studentsosiale midler. Gjennomgang av handlingsplan og utviklingsplan. 

• VT-treff 

 

Juni:  

• Overlapp  

 

Månedlig eller til forskjellig tid hvert år:  

• Oppstart av månedlig studentrådsmøter med SIK (16/9, 22/10, 19/11, 08/12)  

• Ukentlige arbeidsutvalgsmøter   

• Semestervis samarbeidsmøte med hele AU til VT og styret i STA  

• Månedlig Digitalt møte med Velferdstingene i Norge (ViN), 1 fysisk ViN-møte i 

semesteret og 1 fysisk KartongViN-møte i året  

• Deltakelse på alle styremøter til Samskipnaden i Agder (SiA), og alle møtene til 

Studentparlamentet (SP) 
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Møteplan for Velferdstinget i Agder 2020/21 
 
Å sette møtedatoer for et helt år vil være nyttig for å gi god oversikt for alle representanter, 
slik at datoer kan settes av i kalenderen så fort som mulig. Arbeidsutvalget foreslår disse 
datoene for møter i studieåret 2020-2021. Ønsket er å ha møter ved forskjellige 
utdanningsinstitusjoner kl. 16:15 på følgende datoer:  
 

• 21.oktober 
• 18.november 
• 20.januar  
• 17.mars  
• 05.mai 

 
Forslag til vedtak: 
 
Velferdstinget vedtar møteplan for Velferdstinget i Agder, med de endringene som måtte 
komme på møtet. 
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Profileringsartikler 
 
På oppstartseminaret på Rosfjord ble det ytret ønske fra deltakerne om nye profileringsartikler 
for Velferdstinget og AU ønsker med dette å åpne for innspill fra dere. Budsjett for profilering 
for inneværende periode er totalt 20.000 kroner, og vi har foreløpig ikke brukt noe av det. 
 
AU har selv kommet med følgende forslag til profileringsartikler, i første omgang en 
bambustannbørste med VT-logo. Den opprinnelige planen var å få disse tannbørstene i 
pridefarger, men dette lar seg ikke gjennomføre når man skal bestille så stort parti med 
profileringsartikler. Foreløpig prisoverslag på 500/1000 tannbørster ser slik ut:  
 
Naturtannbørste med logo  
500 tannbørster med VT-logo  
Pris per tannbørste: 5,90kr 
Totalt m/frakt 3950kr 
 
Naturtannbørste med logo  
1000 tannbørster med VT-logo  
Pris per tannbørste: 5,00kr 
Totalt m/frakt 6450kr 
 


