SAKSDOKUMENT
NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE
Dato: 26.05.2016
Sted: Ellen og Axel Lunds Hus, H-300

Tilstedeværende NHSU:
Oskar Rudsengen
Even Ovnan
Mia Celine Dammen
Hanna Wennerberg
May Therese Heen
Sondre Carlsen
Mads Petter Gjesdal
Vetle Raanaas
Eigil Bjørnarson Bø
Hilde Berg

Andre:
Henriette Fivelstad
Julie Berg

Orienteringssaker
- Avslutningsmiddag

Tidsrom 12:00 – 13:00
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NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION

Saksnummer:
Gjelder:
Møtedato:
Saksbehandler:
Vedlegg:

11/16
Forslag om endring av paragraf 9.9 i vedtektene
26/05/2016
Oskar Rudsengen

Bakgrunn:
Paragraf 9.9 som omhandler representasjon i verv på Norsk hotellhøgskole er såpass strenge at
det kan føre til utfordringer for organisasjonen og kan føre til at vi vil slite med å fylle
nødvendige stillinger.
Problemstillingen oppstått under en måned etter at paragrafen ble vedtatt under årsmøtet ved at
May Therese Heen ikke er berettiget til å sitte som nestleder i organisasjonen. Som eneste søker
på nestlederstillingen i Arbeidsutvalget ønskes paragrafen revidert, og følgende punkter bes om å
endres:





Leder i Arbeidsutvalget kan sitte som styremedlem i Engasjertligaen.
Nestleder i Arbeidsutvalget kan sitte som leder i Engasjertligaen.
Nestleder i Arbeidsutvalget kan sitte som nestleder i Arrangementsutvalget.
Nestleder i Arrangementsutvalget kan sitte som Nestleder i NHS Jobbsenter.

Debatt
Det diskuteres blant de oppmøtte om fordeler og ulemper med paragrafen slik den er for
øyeblikket.
Even foreslår at paragrafen ikke bør endres da den har en viktig funksjon
Det er stor enighet med paragrafen ikke bør endres.
Det fremstilleset forslag til vedtak om at ingen av endringsforslagene godkjennes, men heller at
det vedtas et unntak ved denne anledningen.
Det orginale forslaget til vedtak trekkes.
Forslag til vedtak
Det gjøres et engangsunntak fra paragraf 9.9.
Vedtak
Forslag til vedtak godkjennes enstemmig.
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12/16
Innstilling av leder og nestleder Arbeidsutvalget
26/05/2016
Oskar Rudsengen

Bakgrunn:
Mia Celine Dammen stiller som eneste kandidat til stillingen som leder av Arbeidsutvalget.
May Therese Heen stiller som eneste kandidat til stillingen som nestleder av
Arrangementsutvalget.
Debatt:
Oskar presiserer at de stemmeberettigede kun vil ta stilling til om det skal stemmes ja eller nei til
kandidatene, siden det kun er én kandidat til hver stilling.
Oskar spør om stemmegivning gjennom håndsopprekning går greit i dette tilfellet – Det gjør det.
Mia holder en appell før stemmegivningen begynner.
Avstemningen gjennomføres. Mia stemmes enstemmig inn som ny leder i Arbeidsutvalget.
Saken går så over til valg av nestleder, hvor May stiller til valg.
May holder en appell før stemmegivningen begynner
Avstemningen gjennomføres. May stemmes enstemmig inn som ny nestleder i Arbeidsutvalget
Vedtak:
Mia Celine Dammen innstilles enstemmig inn som ny leder i Arbeidsutvalget
May Therese Heen innstilles enstemmig inn som ny nestleder i Arbeidsutvalget
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13/16
Innstilling av leder og nestleder Arrangementsutvalget
26/05/2016
Oskar Rudsengen

Bakgrunn:
Erlend Birkeland og Felicia Gulbrandsen fratrer fra stillingene som leder og nestleder i
Arrangementsutvalget, og NHSU har dermed et behov for to erstattere.
Henriette Fivelstad stiller som eneste kandidat til valg som leder i Arrangementsutvalget.
Julie Berg stiller som eneste kandidat til valg som nestleder i Arrangementsutvalget
Debatt:
Henriette holder en appell før stemmegivningen begynner.
Avstemningen gjennomføres. Henriette stemmes enstemmig inn som ny leder for
Arrangementsutvalget
Julie holder en appell før stemmegivningen begynner.
Avstemningen gjennomføres. Julie stemmes enstemmig inn som ny leder for
Arrangementsutvalget
Vedtak:
Henriette Fivelstad innstilles enstemmig som leder i Arrangementsutvalget
Julie Berg innstilles enstemmig som leder i Arrangementsutvalget

