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Endelig innkalling til møte i Velferdstinget Vest 
 
Velkommen til Velferdstinget Vest sitt første siste møte dette semesteret! Møter i Velferdstinget 
Vest er åpne for alle, og alle Sammen-studenter har tale- og forslagsrett.  
 
Påmelding 
Alle som ikke har meldt seg på må gjøre dette så fort som mulig. Du kan melde deg på her.  
 
Mat på møtet 
Vi åpner for at alle representanter med stemmerett, kontrollkomiteen, studentene i 
sammen-styret og møteledelse får dekket mat på møtet opp til 150,- NOK. For å få refundert 
pengene må du ha salgskvittering, og denne må leveres senest to uker etter møtet. Link med 
refusjonsskjema sendes ut i etterkant.  
 
Endringsforslag 
Alle representanter kan sende inn endringsforslag, tilleggsforslag og strykningsforslag. De kan 
sendes inn gjennom dette skjemaet. Endringsforslag kan også sendes under møtet, men vi 
oppfordrer alle til å sende inn forslagene så tidlig som mulig.  
 
Velferdstingets møteplan for 2020 
VT 01/20 lørdag 8. Februar 
VT 02/20 lørdag 7.mars 
VT 03/20 lørdag 4. april  
VT 04/20 lørdag 9. mai (valgmøte) 
VT 05/20 lørdag 5. september 
VT 06/20 lørdag 3.oktober 
VT 07/20 lørdag 5.desember (valgmøte) 
 
Har du noen spørsmål angående møtet, hva Velferdstinget er eller hva vi jobber med er det 
bare å ta kontakt med leder Anette på anette@vtvest eller nestleder Amalie på 
amalie@vtvest.no. Det er også mulig å besøke oss på kontoret vårt i 2.etasje på 
studentsenteret (rom 211).  
 
 
Vennlig hilsen,  
 
Arbeidsutvalget v/ leder 
Anette Arneberg 
leder@vtvest.no // 47 63 32 04 

  

https://forms.gle/27Lu9chq5d1Zi7419
https://bit.ly/2mBDyCz
mailto:leder@vtvest.no


Forslag til dagsorden 
 
 
VT 56/20 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll. Oppmelding av saker til 
eventuelt 4 

VT 57/20 Orienteringer 5 

VT 58/20 Valg 6 

VT 59/20 Møteplan 2021 12 

VT 60/20 Budsjett 2021 14 

VT 61/20 Ny grafisk profil 15 

VT 62/20 Resolusjon: Mer å dele, mer å spare 17 
 
  



VT 56/20 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll. 
Oppmelding av saker til eventuelt 
Vedtakssak 

 
 
Innmelder 
VT-styret 

Saksbehandler 
Anette Arneberg 

Formål 
Velferdstinget vedtar hvilke saker skal behandles på møtet, samt protokollen fra VT 06/20. 
 
Presentasjon 
Møtet skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. 
Dagsorden settes, og kan kun endres dersom Velferdstinget vedtar med ⅔ flertall å enten ta inn 
nye saker eller endre rekkefølgen. Merk at endrings- og vedtaksforslag til alle saker skal meldes 
skriftlig til ordstyrerbordet før strek i saken er satt.  
 
Vedlegg 

1. Vedlegg 1: Protokoll 
2. Vedlegg 2: Tidsplan 
3. Vedlegg 3: Frister i forbindelse med VT0720 

 
Forslag til vedtak 
56.1 Velferdstinget godkjenner innkalling 
56.2 Velferdstinget godkjenner dagsorden 
56.3 Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 06/20 
 
Styrets innstilling 
56.1 Vedtas 
56.2 Vedtas 
56.3 Vedtas 
 
Utfall: 
56.1 Vedtatt 
56.2 Vedtatt 
56.3 Vedtatt 

  

https://drive.google.com/file/d/1gnAoSTIFLrjRfAjQdNhKl4cFWAEH6pxv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OYhAT5BUGlri2T4EVkAiNVJh7cwnKLQO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hHvli8VyckLjSQY9v_51Qo2etfBwKi2-/view?usp=sharing


VT 57/20 Orienteringer 
Orienteringssak 

 
 
Innmelder 
VT-styret 
 
Saksbehandler 
Anette Arneberg 
 
Formål 
Å orientere Velferdstinget om det som har skjedd siden forrige møte.  
 
Presentasjon 
Velferdstingets styre, Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet skal orientere 
på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjoner og enkeltpersoner kan orientere om saker 
de mener er av interesse for Velferdstinget.  
 
Alle søkerorganisasjoner som ønsker å stille har mulighet til det. Det er en maks-tid for 
orienteringer på 3 minutter. De søkerorganisasjonene som ikke har orientert dette semesteret 
må orientere på dette møtet.  
 

Vedlegg 
1. Vedlegg 4: Orienteringer 

 
 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker. 
 
Utfall: 
AU 
Anette orienterte 
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringen 
Amalie orienterte 
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringen 
VT-styret 
Tom orienterte 
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringen 
Joachim orienterte 
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringen 
Ida orienterte 
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringen 
Sammenstyret 

Kristoffer orienterte 
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringen 
Kulturstyret 
Olav orienterte 
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringen 
Stoff 
Natalie orienterte 
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringen 
NHHI 
Edvard orienterte 
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringen 
Økonomiformidlingen 
Amund orienterte 
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringen 

https://drive.google.com/file/d/1j5BnRCmgdla_UH5sYq5L69R1u5tjrvRX/view?usp=sharing


VT 58/20 Valg 
Valgsak 
 
 
Innmelder 
VT-styret 
 
Saksbehandler 
Anette Arneberg 
 
Formål 
Å velge medlemmer og varamedlemmer til ulike styrer og verv.  
 
Presentasjon 
Alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet har mulighet til å stille til verv i 
Velferdstinget Vest. Det forskjellige vervene det skal velges til er i oversikten under, og 
innebærer både Sammen-styret, Kulturstyret, Velferdstinget sine egne komiteer og styrene til 
studentmediene. Noen av vervene er honorert, og dette er merket med stjerne* i oversikten 
nedenfor.  
 
Alle som ønsker å stille til valg bes om å stille i forkant gjennom dette skjemaet. 
Oversikten over kandidater blir oppdatert fortløpende, inntil fredag 4.desember 17:00. Det blir 
også mulighet til å stille til valg under selve møtet, helt frem til kandidatene til det aktuelle valget 
har presentert seg. Kandidater må være representert på møtet, med mindre du har sendt inn 
kandidatskjema.  
 
Noen verv har krav til representasjon fra flere utdanningsinstitusjoner. En institusjon kan ikke 
kreve representasjon etter valget er gjennomført.  
 
Dersom du selv eller noen du kjenner er interessert i noen av vervene som lyses ut, så kan 
valgkomiteen nås på valgkom@vtvest.no. 
 
Utfall: 
Anette innledet saken 
Valgkomiteen orienterte om prosessen 
Det ble åpnet for til valgkomiteen om prosess 
AU orientete om prosess 
KK orientete om prosess 
Det ble åpnet for spørsmål til AU og KK 
Det ble åpnet for diskusjon 
 
Det ble innmeldt forslag om å forkaste valgkomiteens innstilling 

https://www.vtvest.no/kandidatskjema/


Utfall: 
Forslaget falt 
 
KK og Organisasjonskonsulent Kim Tuv informerte om hvordan valgene gjennomføres 
Det ble åpnet for spørsmål til gjennomføringen 
 
 
58.1 Valg til Sammen-Styret* 
Sammen-styret er det øverste organet til Sammen. Styret har ansvaret for å ta de strategiske og 
viktigste avgjørelsene for samskipnaden. Styret består av 10 personer - 5 studenter, 3 
ansattrepresentanter fra Sammen, 1 representant fra ledelsen på Høgskolen på Vestlandet, og 
1 representant fra ledelsen på Universitetet i Bergen. Minst tre utdanningsinstitusjoner må være 
representert blant studentene i styret. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Varaer 
velges for ett år.  
 
De nye styremedlemmene trer på 1. Januar 2021. Det skal velges totalt 1 styreleder og 3 
medlemmer, hvorav to velges for en periode på to år, og en skal velges for en periode på et år. I 
tillegg skal det velges fem vararepresentanter for et år. 
 

58.1.1 Valg av styreleder - 2 år* 
Det skal velges en styreleder for en periode på to år.  

Utfall: 
Amalie Lunde ble valgt 
 

58.1.2 Valg av styremedlemmer - 2 år* 
Det skal velges to styremedlemmer for en periode på to år. 

Utfall: 
Oda og Sunniva ble valgt 
 

58.1.3 Valg av styremedlem - 1 år* 
Det skal velges et styremedlem for en periode på et år. 

Utfall: 
Håvard ble valgt 

58.1.4 Valg av varamedlemmer - 1 år* 
Det skal velges fem varamedlemmer for en periode på et år. 

Utfall: 
Rangert varaliste 

1. Espen 
2. Andreas 
3. Ane 
4. Jeron 
5. Sigbjørn 

 
58.2 Valg til Kulturstyret 



Kulturstyret er Velferdstinget Vests utøvende organ for kulturpolitikk og skal bidra til å styrke den 
kulturelle aktivitet for Sammen-studenter i Bergen. Kulturstyret bevilger årlig rundt 1,5 millioner 
kroner til studentkulturen i Bergen. Kulturstyret er også saksforberedende i kulturpolitiske 
spørsmål. Som kompetanseorgan arrangerer Kulturstyret også jevnlige kurs, og 
studentorganisasjoner kan kontakte Kulturstyret for hjelp og kompetanse. 
 
Leder og nestleder skal velges for ett år. Leder har ansvar for møtevirksomhet og økonomi, og 
er Kulturstyrets ansikt utad. Nestleder skal bistå leder, og har ansvar for kontorlokalene i 
Nygårdsgaten 1b. Det skal velges 7 styremedlemmer totalt. I tillegg kommer 7 rangerte 
varaplasser som velges for ett år. Arbeidet i styret er hovedsakelig å fordele midler fra 
semesteravgiften.  
 

58.2.1 Valg av leder - 1 år* 
Det skal velges en leder for en periode på et år. 

Utfall: 
Jakob ble valgt ved akklamasjon 

 
58.2.2 Valg av Nestleder - 1 år* 
Det skal velges en nestleder for en periode på et år. 

Utfall: 
Torkel ble valgt ved akklamasjon 
 
58.2.3 Valg av styremedlem - 2 år 

Det skal velges 1 styremedlem for en periode på to år. 
Utfall: 
Audun ble valgt ved akklamasjon 
 

58.2.4 Valg av styremedlmmer - 1 år 
Det skal velges 6 styremedlemmer for en periode på et år. 

Utfall: 
Eskild, Harald, Fredrik, Joachim, Ingrid, Mathias ble valgt 

 
58.2.5 Valg av vara - 1 år 
Det skal velges 7 vara-medlemmer for en et års periode. 

Utfall: 
Varaer i rekkefølge: 

1. Kristin 
2. Inger-Andrea 

 
58.3 Valg internt i Velferdstinget 
Velferdstinget har flere komiteer som har ansvar for kontroll, drift, møter og prinsipprogram. I 
tillegg skal det suppleres inn en ny nestleder.  
 

58.3.1 Valg av nestleder - 6 mnd* 



Nestleder er en del av Velferdstinget sitt arbeidsutvalg, og jobber fulltid på VT-kontoret 
på studentsenteret. Blant arbeidsoppgavene til nestleder er medlemspleie, promotering 
og kampanjer, oppfølging av regionene, samt administrative arbeidsoppgaver. Nestleder 
har også ansvar for å følge opp Sammen sine avdelinger råd og helse, trening og 
barnehage. Vervet er et honorert fulltidsverv, og vervstiden er frem til 31.juni 2021. 

Utfall: 
Ida ble valgt 
 

58.3.2 Valg av møteledelse - 1 år* 
Det skal velges opp til fire møteledere som vil bytte på å være ordstyrer og protokollfører 
under møtene til Velferdstinget. Ordstyrer har som oppgave å bestemme taletid, føre 
taleliste, sette strek for ordskifte, holde prøvevoteringer, sette frister for levering av 
endringsforslag og ellers sette i verk nødvendige tiltak for å holde møtene effektive og 
demokratiske. Protokollfører fører protokoll over vedtak og andre relevante ting som 
skjer under de enkelte velferdstingsmøtene. Det skal velges minst to møteledere. 

Utfall: 
Gard, Kristoffer og Marie ble valgt ved akklamasjon 

 
58.3.3 Valg av kontrollkomité - 1 år* 
Kontrollkomiteen har ansvar for å se til at Velferdstinget og Velferdstinget sitt styre 
opptrer i tråd med vedtekter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen kan også bli bedt 
om å tolke styringsdokumentene. Kontrollkomiteen har møteplikt på alle møtene i 
Velferdstinget og alle styremøtene til Velferdstinget sitt styre. Det skal velges 3 
medlemmer. 

Utfall: 
Ole og Anna Emilie ble valgt ved akklamasjon 

 
58.3.4 Valg av valgkomité - 1 år 
Valgkomiteen velges for ett år av gangen og består av tre medlemmer. Komiteen 
innstiller til Velferdstingets styre, styreleder i Sammen, studentrepresentantene i 
Sammen-styret, samt leder og nestleder av Kulturstyret. I henhold til mandat for 
valgkomité skal komiteen bestå av en representant fra hver utdanningsinstitusjon, gitt at 
det finnes tilstrekkelige kandidater.  

Utfall: 
Aron, Vegard og Jeron ble valgt ved akklamasjon 
 

58.3.5 Valg av prinsipprogramkomité - 2-3 mnd 
Denne våren skal Velferdstinget vedta et nytt prinsipprogram. Prinsipprogrammet 
fastsetter grunnprinsippene til organisasjonen, og legger dermed grunnlaget for andre 
politiske dokumenter og Velferdstinget sin politikk. Det skal settes ned en komité som 
skal legge fram et forslag til nytt prinsipprogram. Det skal velges 5 medlemmer og 3 
varamedlemmer. Medlemmene må representere minst tre utdanningsinstitusjoner. 

 
 



58.3.5.1 Valg av komitemedlemmer 
Det skal velges fem komitemedlemmer som har vervstid til prinsipprogrammet er vedtatt. 

Utfall: 
Hermine, Augusta og Fredrik ble valgt ved akklamasjon 
 

 
58.3.5.2 Valg av varamedlem 
Det skal velges tre varamedlemmer som har vervstid til prinsipprogrammet er vedtatt. 

Utfall: 
Ingen valgt 

 
58.3.6 Valg av arrangementskomité - 1 år 
Styret foreslår å opprette en gruppe som skal bistå styret i holde aktiviteten oppe ved 
utenom vanlig møtedrift. Studentpolitikken har et enormt potensiale når det gjelder å 
synliggjøre debattene vi har intern og å kommunisere vedtatt politikk utad. Derfor ønsker 
vi å lage en gruppe som kan bistå med kreativitet og nytenkning når det kommer til vår 
aktivitet utenfor møtene.  

Utfall: 
Ingen valgt 

 
58.3.7 Valg av promoteringskomité - 1 år 
Styret foreslår å opprette en gruppe på tre medlemmer som skal bistå styret i det 
eksterne informasjonsarbeidet. Dette kan være å oppdatere nettsiden, ha kampanjer 
eller å lage informasjonsmateriell. Styret ønsker at komiteen skal være på maks 3 
medlemmer, slik at det skal være lett å koordinere.  

Utfall: 
May-Helene, Thomas og Sandra ble valgt ved akklamasjon 

 
58.4 Valg til styrene i studentmediene 
I “Reglement for fordeling av semesteravgiftsmidler” er det regulert at Velferdstinget skal være 
representert i mediets høyeste organ eller årsmøte, og ha kvalifisert flertall når det gjelder 
vedtektsendringer. Derfor velger Velferdstinget representanter til alle studentmediene som får 
støtte. 
 

58.4.1 Valg til Studentradioen sitt styre - 1 år 
Styret har overordnet ansvar for driften av Studentradioen i Bergen. Velferdstinget skal 
velge to styremedlemmer. Styret er satt sammen av åtte styremedlemmer, derav 
styreleder, nestleder, utviklingsansvarlig, tillitsvalgt, to medlemmer med ekstern 
medieerfaring og to medlemmer valgt av VT. Styret møtes en gang i måneden. Utenom 
representantene som velges av VT, velges resten av styret på generalforsamlingen som 
arrangeres mai hvert år. Styrets representant i den daglige driften er daglig leder som på 
vegne av styret forvalter de økonomiske ressursene til organisasjonen. Det er styrets 
ansvar å kontrollere daglig leder, ansvarlig redaktør og teknisk sjef.  
 



58.4.1.1 Valg av styremedlemmer - 1 år 
Det skal velges to styremedlemmer for en periode på et år. 

Utfall: 
Mathilde og ble valgt i første valgrunder. 
Kasper ble valgt ved loddtrekning etter stemmelikhet i to valgrunder 
 

58.4.1.2 Valg av varamedlemmer - 1 år 
Det skal velges to varamedlemmer for en periode på et år. 

Utfall: 
Thea Lovise ble valgt ved akklamasjon 
 

58.4.2 Valg til Studvest sitt styre - 1 år 
Studvest er ei avis for studentar i Bergen som tilhøyrer Studentsamskipnaden på 
Vestlandet (Saman). Styret har overordnet ansvar for driften av Studvest. Styret skal 
sørge for at vedtekene blir fulgt, sikre ansettelse av redaktører, ha et løpende oversyn 
over økonomien og at organisasjonen er drevet på en tilfredsstillende måte. Det skal 
velges 5 styremedlemmer med forskjellig bakgrunn, forklart under.  

 
58.4.2.1 To medlemmer skal ha bakgrunn fra studentmedia. 

Utfall: 
Julie Helene og Adrian ble valgt ved akklamasjon  
 

58.4.2.2 To medlemmer skal ha bakgrunn fra studentorganisasjoner eller studentpolitikk. 
Utfall: 
Thomas og Nikolai ble valgt ved akklamasjon  
 

58.4.2.3 Et medlem skal være yrkesaktiv journalist. 
Utfall: 
Reidun ble valgt ved akklamasjon  
 

58.4.2.4 Det skal velges fem vara-medlemmer. 
Utfall: 
Ingvild og Karoline ble valgt ved akklamasjon 
 

58.4.3 Valg til STOFF sitt styre - 1 år 
Styret har overordnet ansvar for driften av Stoff. STOFF er et magasin som satser på 
dyptgående, modig og kreativ journalistikk innenfor kultur, økonomi og samfunn.  
 
58.4.3.1 Valg av styremedlem - 1 år 
Det skal velges et styremedlemmer for en periode på et år. 
 
58.4.3.2 Valg av varamedlem - 1 år 
Det skal velges en vararepresentant for en periode på et år. 

 



58.4.4 Valg til Bergen Student-TV sitt styre - 1 år 
Styret har overordnet ansvar for driften av Bergen Student-TV. Styret har møter hver 
tredje uke. Ett styremedlem velges av Velferdstinget Vest, de andre seks 
styremedlemmene velges av Generalforsamlingen til Bergen Student-TV. Velferdstinget 
skal velge ett medlem. 
 
58.4.4.1 Valg av styremedlem - 1 år 
Det skal velges et styremedlemmer for en periode på et år. 

Utfall: 
Anne Cicilia ble valgt ved akklamasjon 

 
58.4.4.2 Valg av varamedlem - 1 år 
Det skal velges en vararepresentant for en periode på et år. 

 
  



Vedlegg 
1. Vedlegg 5: Kandidater som stiller til valg 
2. Vedlegg 6: Valgkomiteen sin innstilling 

 
 
Styrets innstilling 
Styret innstiller ikke i valgsaker  

https://docs.google.com/document/d/1yVQwNnN6hQvSD9ak0vEv9dIVKKz_MXnQr3XNRmYaIwE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12aViSM3oMtIPnPnQxIKSD2x3eWD6_QHl/view?usp=sharing


VT 59/20 Møteplan 2021 
Vedtakssak 
 
 
Innmelder 
VT-styret 
 
Saksbehandler 
Tom Alexander Østensen 
 
Formål 
Å vedta møteplan for 2021 
 
Presentasjon 
Styret har foreslått en møteplan, der møtene fortsatt finner sted på lørdager, for å sikre at 
representantene utenfor Bergen har lik mulighet som andre representanter til å delta. Det er 
ikke lagt opp til et møte i november, ettersom det tradisjonelt er møte i Bergen 
Studentvelforening på det tidspunktet.  
 
I utarbeidelsen av møteplanen har vi sett på tre forskjellige alternativer. Styret sendte ut 
alternativene til delegasjonslederne i forkant av innstillingen, for å få nødvendige innspill. 
Ønsket var egentlig å ha et eget diskusjonsmøte om dette, men de fleste delegegasjonslederne 
hadde ikke mulighet. Dermed ba vi om innspill skriftlig. Vi fikk kun et innspill i forkant av 
behandlingen, fra NHH-delegasjonen.  
 
Styret har også tatt hensyn til møteplanene til Studenttinget på Vestlandet og Norsk 
Studentorganisasjon, som begge har møter i helgene. I utgangspunktet var årets andre møte 
satt til 13.mars og valgmøtet på vårparten til 8.mai. Disse krasjet med Studenttinget, og dermed 
foreslår styret datoene 20.mars og 29.mai i stedet. 29.mai er den eneste datoen utenom 8.mai 
som ikke er langhelg mai, så av hensyn til Velferdstinget har vi foreslått et ganske sent 
valgmøte i år i forhold til det som tidligere har vært tilfelle  
  



Forslag 1 
VT01/21 Lørdag 6.februar 
VT02/21 Lørdag 20.mars 
VT03/21 Lørdag 10.april 
VT04/21 Lørdag 29.mai (valgmøte) 
 
VT05/21 Lørdag 4.september 
VT06/21 Lørdag 2.oktober  
VT07/21 Lørdag 4.desember (valgmøte) 
 
Forslag 2 
VT01/21 Lørdag 6.februar, fysisk 
VT02/21 Torsdag 4.mars, digitalt 
VT03/21 Lørdag 20.mars, fysisk 
VT04/21 Torsdag 8.april, digitalt 
VT05/21 Lørdag 29.mai, fysisk 
 
VT06/21 Lørdag 4.september, fysisk 
VT07/21 Lørdag 7.oktober, digitalt 
VT08/21 Lørdag 4.desember, fysisk 
 
 
Forslag til vedtak 
59.1 Velferdstinget vedtar møteplan for 2021 i henhold til forslag 1 
59.2 Velferdstinget vedtar møteplan for 2021 i henhold til forslag 2 
 
Styrets innstilling 
59.1 Vedtas ikke 
59.2 Vedtas 
 
Utfall:  
Tom Alexander presenterte saken 
Det ble åpnet for spørsmål til presentasjonen 
Det ble åpnet for diskusjon 
 
 
59.2 vedtatt 
 
 
 
 
 
 



VT 60/20 Budsjett 2021 
Vedtakssak 
 
 
Innmelder 
VT-styret 
 
Saksbehandler 
Joachim Indrevik 
 
Formål 
Velferdstinget vedtar budsjett for 2021. 
 
Presentasjon 
PÅ VT05/20 ble det vedtatt at Velferdstinget sitt budsjett skulle splittes, og at driftsbudsjettet 
skulle være 4 prosent av den totale semesteravgiften. Personalbudsjettet, som inneholder 
arbeidsutvalget og organisasjonskonsulenten sin lønn med tilhørende kostnader, bli kun 
orientert om. Vi har lagt til personalbudsjettet i budsjettnotatene.  
 
De største foreslåtte endringene foreslått fra fjorårets budsjett, er at det er foreslått en mindre 
sum på posten 7450 arrangement og 6800 kontorrekvisita. Dette er fordi vi opplever at 
arrangementsposten er en post man kan flytte resterende midler fra andre poster til på slutten 
av budsjettåret. Summen på 30 000 er likevel betydelig, og dekker de planlagte 
arrangementene med mer. Kontorrekvisita har vi foreslått mindre enn fjoråret fordi vi opplever at 
de nødvendig oppgraderingene på kontoret er gjennomført, og at det ikke lenger er store 
mangler.  
 
Styret har også foreslått å øke 7320 reklamekostnad/markedsføring, som følge av logobytte. Vi 
har mye promoteringsmateriell som må oppdateres, og dermed har vi foreslått å doble denne 
posten. Vi har også foreslått å øke 5902 personalbespisning, som følge av at vi har satt av 
midler til overtidsmat. Se mer om dette i budsjettnotatene.  
 
Vedlegg 

1. Forslag til budsjett og tilhørende budsjettnotater 
2. Endringsforslag budsjett 

 
Forslag til vedtak 
60.1 Velferdstinget vedtar budsjett for Velferdstinget Vest for 2021 med de endringer som 
kommer frem på møtet 
 
Styrets innstilling 
60.1 Vedtas 
 

https://drive.google.com/file/d/1MER18gIKJbG_lgez_5_G8MLbpYoByYOp/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bXdYdPuIygUS9gLb56HYX_XLGY5V0kAwSDB9XkRdud8/edit?usp=sharing


Utfall: 
Anette presenterte saken 
Det ble åpnet for spørsmål til presentasjonen 
Det ble åpnet for diskusjon 
 
 
60.1 vedtatt  



VT 61/20 Ny grafisk profil 
Orienteringssak 

 
 
Innmelder 
VT-styret 
 
Saksbehandler 
Anette Arneberg 
 
Formål 
Orientere Velferdstinget om ny logopakke og grafisk profil.  
 
Presentasjon 
I arbeidsprogrammet for 2020/2021 er et mål å oppgradere den grafiske profilen til 
Velferdstinget Vest. Siden opprettelsen av organisasjonen i 2016 har vi benyttet Velferdstinget i 
Bergen sin logo, der man har byttet ut ordet Bergen med Vest. Fordi man ikke hadde skrifttypen 
fra den tidligere logoen, har “Vest” vær i en annen stil enn resten av logoen. I overgangen fra 
den gamle logoen ble det også kun laget et begrenset antall ulike versjoner, som har begrenset 
arbeidsutvalget i sitt informasjonsarbeid. Det gjør også at det er lite kontinuitet og sammenheng 
i Velferdstinget sin profil utad.  
 
Styret gikk i juni i dialog med NHHS Grafisk, og ba om et prisanslag for en ny logo. I 
sammenheng med at vi ønsket en ny, oppdatert nettside, var det viktig å begynne arbeidet med 
ny logo før prosessen med nettsiden ble satt i gang. Slik sikrer man at det helhetlige uttrykket 
har en sammenheng, og at nettsiden matcher den nye logoen. Vi så også at tiden var moden for 
en ny logo, da det nå er snart fire år siden Velferdstinget Vest ble opprettet. 
 
Vi ønsket å benytte NHHS Grafisk av tre grunner. For det første ønsket vi å støtte opp under 
studentkulturen, og at midlene vi brukte på ny logo ville komme studenter til gode. For det andre 
fikk vi tilbud om en svært god pris, som det var helt usannsynlig at noen andre kunne matche. 
På grunn av korona var vi i en uforutsigbar situasjon, som gjorde at vi i forkant av semesteret 
ikke visste hvor mye av driftsbudsjettet som var realistisk å bruke. Dermed ønsket vi ikke bruke 
en stor sum på logo, slik at det ikke ville kunne gå ut over andre deler av vår kjernevirksomhet. 
Sist, men ikke minst, ønsket vi å samarbeide med noen vi hadde god dialog med, som kunne 
ivareta alle hensyn vi hadde behov for. Det følte vi absolutt var tilfelle med Sebastian Valenzula 
fra NHHS Grafisk, og vi vil takke for det fantastiske resultatet han har levert.  
 
I arbeidet med ny grafisk profil var vi opptatt av at den skulle være enkel og lett anvendelig, 
samtidig som den skulle gi et mer helhetlig inntrykk. Vi mener NHHS Grafisk har i aller høyeste 
grad levert på disse kriteriene. Den største endringen er en endring V’en, som gjør det 
tydeligere at logoen inneholder en V og en T. I tillegg er logoen nå kun i en farge, i stedet for i to 
som den tidligere var.  



 
Vedlegg 

1. Grafisk profil for Velferdstinget Vest 
 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker 
 
Anette presenterte saken 
Det ble åpnet for spørsmål 
 
Møtet hevet 18:04 
  

https://drive.google.com/file/d/153-ywFRsCM0vCUIKVfCYpriaFeVdsQBI/view?usp=sharing


VT 62/20 Resolusjon: Mer å dele, mer å spare 

 
Innmelder  
Elisabeth Fjelltun Nilsen 
 
Saksbehandler  
Anette Arneberg 
 
Formål 
Å utforme politikk på hvordan studenter kan få større glede av å dele utstyr. 
  
Bakgrunn 
De siste årene har det dukket opp flere og flere eksempler på utlån av utstyr og verktøy,  
både i offentlig og privat regi. Flere biblioteker og bedrifter låner nå ut utstyr som flere trenger, 
men som ikke alle har. Felles for alle tilbudene er at de låner ut gjenstander som er dyre og som 
brukes få ganger i løpet av året. Det åpner for nye, moderne og miljøvennlige løsninger som 
kan settes pris på av alle. For eksempel kan man reparere klær ved å låne symaskin på 
biblioteket i Bjørvika, eller skru sammen noen ikea-hyller med en drill lånt fra Tøyen bibliotek. 
Barne- og Ungdomsorganisasjonen BUA gjør en fantastisk jobb med å tilby dyrt turutstyr gratis 
til alle som skulle ønske det over hele landet. Behovet for mer deling er også gjeldende for 
studenter, som en gruppe med redusert økonomi og plass. Det er derfor på tide at studentene 
også tar del i denne delingen.  
 
62.1 Resolusjon: Mer å dele, mer å spare 
Studenter er en gruppe som er vant med å dele, alt fra bolig til kjøkkenredskaper. Mange bor 
trangt og har begrenset økonomi. Derfor er vi en gruppe som kan tjene mye på et samfunn med 
mer deling.  
  
De fleste studenter har et begrenset budsjett, og har ikke mulighet til å investere i produkter 
som er av en høy prisklasse. Det medfører at man heller kjøper produkter av lavere kvalitet, 
som må byttes ut oftere. En del utstyr er også langt over det en vanlig student klarer å betale for 
selv. Derfor kunne man hatt stor nytte av å låne det kostnadsfritt i en kortere periode. Videre er 
det store forskjeller blant studenter hvor god økonomi man har. Å tilgjengeliggjøre utstyr for alle 
studenter kan ha en utjevnende effekt, ved at alle får muligheten til å utnytte seg at tilbudet.  
  
Videre har mange studenter lite lagringsplass, som gjør det upraktisk å eie utstyr og annet 
verktøy som kun brukes få ganger i året. Å ha muligheten til å låne utstyr for en kort periode ville 
gjort det enklere for studenter å ha gleden av utstyr som tar større plass. 
  
  
  



Velferdstinget Vest mener at: 
● Sammen skal kartlegge studentenes behov for verktøy og utstyr. 
● De offentlige bibliotekene bør etablere folkeverksted der utstyr og verktøy blir 

tilgjengeliggjort for alle.  
● Studentboligene skal ha en egen byttebu, slik som studentboligene i Sogndal har. Der 

kan studentene legge igjen utstyr de ikke lenger har bruk for, og bytte det i utstyr andre 
har lagt igjen.  

 
Kilder 

1. Tidligere resolusjon om delingsøkonomi 
 
Forslag til vedtak 
62.1 Resolusjonen vedtas med de endringer som kommer frem i møtet  
 
Styrets innstilling 
62.1 Vedtas 
 
Utfall: 
Trukket 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1hz4l_elFofh8wkK9L5Wd_tRg98UIiEN3/view

