Referat fra fordelingsmøte ved HIG
Dato, tid:12/11-2013 – kl. 19:00
Sted: K-102
Antall sider: 2 + Vedlegg

Disse har møteplikt:
Velferdspersoner i SP
Samtlige grupper og lag som har søkt om midler

Tilstede:

Fravær:

STUDENTRÅDET VED HØGSKOLEN I GJØVIK
Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon:

Telefax:

E-post:

Postboks 191

Teknologiveien 22

61 13 51 71

61 13 51 70

SR@hig.no

2802 Gjøvik

2815 Gjøvik

Saksliste:
01)
Registrering
Se ovenfor

02)

Valg av tellekorps
Det ble utnevnt tre personer uten stemmerett.

03)

Informasjon
Velferdsansvarlig orienterte om endring i utbetalings-system. Dette bla. på bakgrunn
av flere uheldige hendelser tidligere år. Man oppfordrer også til å velge nytt styre i
gruppen før det forrige trer av. Alle grupper og lag oppfordres til å benytte seg av
fronter-rom, da facebookgruppen etter hvert vil bli avviklet.
Angående årets fordelingsmøte vil det som er nytt av året være at det her blir
presentert et forslag til fordeling. Det er opp til samtlige av de stemmeberettigede
hvorvidt de vil akseptere eller forkaste forslaget. Dersom man velger å forkaste, vil
det ikke bli noen påfølgende debatt omkring fordelingen av den grunn, men man må
da kalle inn til nytt fordelingsmøte hvor evt. nytt fordelingsforslag blir presentert.

04)

Fordeling
-

Diskusjon omkring struktur for fordelingsmøte: Det ble bla. stilt spørsmål
om man bør avvikle praksis med øremerking av midler. Det kom også en
rekke skarpe reaksjoner på hvordan årets fordelingsmøte ble gjennomført.
En videre debatt omkring dette ble oppfordret til å tas på årsmøte for
Studentparlamentet.

-

ISU: Ikke tilstede – Enstemmig vedtatt at de kan få være med i videre
behandling.

-

Basketgruppa: Måtte forlate møte pga. sykdom – Enstemmig vedtatt at de
kan få være med i videre behandling.

- Forslag vedtas, med forutsetning om at midler til skigruppe
omdisponeres. Korrigert fordelingsoversikt følger vedlagt referatet.
Møtet hevet: ca kl. 21:00
Referent:
Henning Karlsen – Organisasjonssekretær
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