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Stúdentaráðsfundur
Dags. fundar Tími Staður Nr. fundar

21.04.21 17:00 Teams 13
Fundarboðandi Fundarritari Dags. rituð

Isabel Alejandra Diaz Hjördís Sveinsdóttir 21.04.21
Fundaraðilar mættir

Félagsvísindasvið:
Rebekka Karlsdóttir fyrir Röskvu
Erna Lea Bergsteinsdóttir fyrir Röskvu
Stefán Kári Ottósson fyrir Röskvu
Ellen Geirsdóttir Haakansson fyrir Vöku
Kjartan Ragnarsson fyrir Röskvu

Heilbrigðisvísindasvið:
Ingunn Rós Kristjánsdóttir fyrir Röskvu
Margrét Jóhannesdóttir fyrir Röskvu
Kristján Guðmundsson fyrir Röskvu

Hugvísindasvið:
Jóna Gréta Hilmarsdóttir fyrir Röskvu
Anna María Björnsdóttir fyrir Röskvu
Sigurður Karl Pétursson fyrir Röskvu

Menntavísindasvið:
Rósa Halldórsdóttir fyrir Röskvu
Rannveig Klara Guðmundsdóttir fyrir Röskvu
Erlingur Sigvaldason fyrir Röskvu

Verkfræði- og náttúruvísindasvið:
Ingvar Þóroddson fyrir Röskvu
Inga Huld Ármann fyrir Röskvu
Helena Gylfadóttir fyrir Röskvu

Aðrir (án atkvæðisréttar):
Isabel Alejandra Diaz, forseti SHÍ
Guðný Ljósbrá Hreinsdóttir, varaforseti SHÍ
Sara Þöll Finnbogadóttir, lánasjóðsfulltrúi SHÍ
Hjördís Sveinsdóttir, framkvæmdastýra SHÍ
Lenya Rún Taha Karim
Vífill Harðarson
Jessý Rún Jónsdóttir
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Hera Gautadóttir
Gréta Dögg Þórisdóttir
Katrín Björk Kristjánsdóttir

Fundarmenn fjarverandi og án varamanns:

Félagsvísindasvið:

Heilbrigðisvísindasvið:

Hugvísindasvið:

Menntavísindasvið:

Verkfræði- og náttúruvísindasvið:

Fundardagskrá
Fundur Stúdentaráðs 8. apríl 2021 á Teams kl. 17:00

Agenda Student Council Meeting on April 8th 2021 on Teams at 17:00
1. Fundur settur

Meeting begins

2. Kjör forseta Stúdentaráðs 2021-2022 (atkvæðagreiðsla)

Election of the President of the Student Council 2021-2022 (voting)

- Nýkjörinn forseti tekur við fundarstjórn og stýrir kjöri í önnur embætti á kjörfundi

Newly elected President takes over the chairmanship of the meeting and directs the election

to other positions.

3. Kjör varaforseta Stúdentaráðs 2021-2022 (atkvæðagreiðsla)

Election of Vice President of the Student Council 2021-2022 (voting)

4. Kjör hagsmunafulltrúa Stúdentaráðs 2021-2022 (atkvæðagreiðsla)

Election of the Interest Representative of Student Council  2021-2022 (voting)

5. Kjör lánasjóðsfulltrúa Stúdentaráðs 2021-20221 (atkvæðagreiðsla)

Election of Student Loan Representative of the Student Council 2021-2022 (voting)

6. Tilnefningar fylkinga í sviðsráð (atkvæðagreiðsla)

Nominations for the Student Council’s schools by the organizations (voting)

7. Lagabreytingartillaga vegna kennslumálanefndar Stúdentaráðs (atkvæðagreiðsla)
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Legislative amendment for the Student Council's Academic Affairs Committee (vote)

8. Tilnefningar fylkinga í nefndir Stúdentaráðs 2021-2022 (atkvæðagreiðsla)

Nominations for the Student Council’s committees by the organizations 2021-2022 (voting)

9. Kjör varafulltrúa í Stúdentaráð 2021-2022 (atkvæðagreiðsla)

Election of vice-representatives of the Student Council 2021-2022 (voting)

10. Tilnefningar fylkinga til Háskólaþings 2021-2022 (atkvæðagreiðsla)

Nominations for the University Assembly by the organizations 2021-2022 (voting)

11. Kjör varafulltrúa Stúdentaráðs í fulltrúaráð LÍS 2021-2022 (atkvæðagreiðsla)

Election of vice-representatives of the Student Council to the Representative Council of LÍS

2021-2022 (voting)

12. Önnur mál

Other issues

1. Fundur settur

Meeting begins

a. Guðný Ljósbrá, varaforseti, setur fundinn kl. 17:03 og stýrir einnig næsta

dagskrárlið. Hún fer yfir fyrirkomulag fundarins.

2. Kjör forseta Stúdentaráðs 2021-2022 (atkvæðagreiðsla)

Election of the President of the Student Council 2021-2022 (voting)

a. Varaforseti óskar eftir tilnefningum. Ingvar tekur orðið. Fyrir hönd Röskvu er

Isabel Alejandra Díaz tilnefnd til að gegna embætti forseta Stúdentaráðs.

b. Isabel heldur framboðsræðu.

c. Guðný Ljósbrá opnar fyrir spurningar.

d. SKP spyr hvað er þitt plan fyrir komandi ár?

i. Isabel sér mörg tækifæri fólgin bæði innan háskólasamfélagsins og

utan. Innan erum við að tala um stefnu Háskólans sem er í mótun núna.

Líka húsnæðismálin eins og Hótel Saga. Og utan háskólasamfélags

erum við með tvær stórar áskoranir sem mig langar rosa mikið að halda

áfram með. En það eru þið sem ráðið hvað ég myndi gera, ekki öfugt.

Útfæra ykkar lausnir og ykkar mál sem þið komið með inn á borð
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Stúdentaráðs. Ég hef lagt rosa mikið upp úr því að það sé gott

upplýsingaflæði innan Stúdentaráðs. Höfum þurft að vera ótrúlega

samstíga. Gott samstarf við stúdentahreyfingarnar á landsvísu. Út af

covid höfum við þurft að fara aðrar leiðir til að vera sýnileg.

e. ES spyr. Nú hafa ekki verið fordæmi fyrir því að forseti Stúdentaráðs haldi

áfram. Er það covid sem hefur áhrif eða finnst þér þú vera skapa fordæmi sem

yrði æskilegt í eðlilegu árferði?

i. Gaman að segja frá því að það hefur gerst einu sinni áður en það var

1960-1962. Er ég að setja eitthvað fordæmi? Get hreinlega ekki svarað

þessu, eins og ég segi þetta hefur gerst áður og það hefur tekið svona

langan tíma fyrir það að gerast aftur. Kannski er ég að gera það,

kannski ekki, tíminn mun leiða það í ljós. Er þetta út af covid? Það má

vissulega rekja það til þessa, að vissu marki, í þeim skilningi að

drifkrafturinn í mér er ástandið og á þessum tíma sé ég kost í því að

það sé einstaklingur hérna uppi á skrifstofu sem hefur verið í þessum

viðræðum við stjórnvöld. Nýta það sem ég hef fram að færa.

f. IÞ spyr. Hvernig myndir þú sjá fyrir því sem forseti Stúdentaráðs, því nú eru

ekki alþingiskosningar á hverju ári, hvaða tækifæri sérð þú í því fyrir

Stúdentaráð í því til að beita sér fyrir málefnum stúdenta?

i. Við höfum verið að gæla við ýmsar pælingar. Það sem við höfum verið

að biðja um, og réttilega svo, eru eins og atvinnuleysisbætur á

grundvelli atvinnutryggingagjaldsins, sem og bætt námslánakerfi, það

hefur ekki skilað sér betur en í skammtímaúrræðum. Það er ekki út af

því að við höfum ekki mætt undirbúin, það skortir pólitískum vilja. Ég

get haldið í vonina að það verði stjórnarskipti og með því komi þessi

pólitíski vilji. Það er það sem stoppar þetta. Ég sé fyrir mér mögulega

átak, eða herferð. En það er að sjálfsögðu eitthvað sem við myndum

vinna saman og stefnumótunarferðin er kjörið tækifæri til þess.

g. Guðný Ljósbrá spyr hvort einhver óski eftir leynilegri atkvæðagreiðslu? Það er

ekki.

h. Guðný Ljósbrá boðar til atkvæðagreiðslu.
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i. Samþykk: Rebekka Karlsdóttir, Erlingur Sigvaldason, Inga Huld

Ármann, Ingunn Rós Kristjánsdóttir, Ingvar Þóroddsson, Rósa

Halldórsdóttir, Jóna Gréta Hilmarsdóttir, Stefán Kári Ottósson, Kjartan

Ragnarsson, Margrét Jóhannesdóttir, Rannveig Klara Guðmundsdóttir,

Sigurður Karl Pétursson, Anna María, Erna Lea, Kristján

Guðmundsson

ii. Á móti: Ellen Geirsdóttir Haakansson

iii. Sitja hjá:

iv. Greiddi ekki atkvæði: Helena Gylfadóttir

i. Isabel Alejandra Diaz hlýtur kjör sem forseti Stúdentaráðs Háskóla

Íslands.

- Nýkjörinn forseti tekur við fundarstjórn og stýrir kjöri í önnur embætti á kjörfundi

Newly elected President takes over the chairmanship of the meeting and directs the

election to other positions.

3. Kjör varaforseta Stúdentaráðs 2021-2022 (atkvæðagreiðsla)

Election of Vice President of the Student Council 2021-2022 (voting)

a. Isabel óskar eftir tilnefningum. Ingvar tekur orðið. Fyrir hönd Röskvu er Sara

Þöll Finnbogadóttir tilnefnd til að gegna embætti varaforseta Stúdentaráðs.

b. Sara Þöll heldur framboðsræðu.

c. Guðný Ljósbrá spyr. Nú höfum við verið að vinna saman á skrifstofunni

saman. Ætlar þú að skipta um skrifborð við mig?

i. Sara Þöll svarar nei, ég ætla ekki að skipta um skrifborð. Ég er búin að

koma mér vel fyrir.

d. IRK spyr. Hvaða málefni viltu helst beita þér fyrir?

i. Það eru auðvitað þessi hefðbundnu málefni sem Isabel var að ræða,

eins og stefna HÍ. En svo er margt í kortunum eins og hvað tekur við

þegar covid fer í burtu. Þegar kemur að málefnunum, þá kemur alltaf

eitthvað nýtt. Alþingiskosningarnar, ég held að það verði allavega stór

partur af því sem mun einkenna næstu mánuði. Það er nýr ráðherra að

taka við málaflokknum og við þurfum að sýna að við séum þessir

varðhundar, séum ekki að fara að hætta þó að það sé nýr
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menntamálaráðherra að taka við. Það er allavega svona helsta sem ég

myndi leggja áherslu á, en auðvitað líka atvinnuleysisbótamálin og kjör

stúdenta hvað varðar lánasjóðinn svona helst. Og svo auðvitað

prófamálin.

e. Isabel boðar til atkvæðagreiðslu.

i. Samþykk: Rebekka Karlsdóttir, Erlingur Sigvaldason, Inga Huld

Ármann, Ingunn Rós Kristjánsdóttir, Ingvar Þóroddsson, Rósa

Halldórsdóttir, Jóna Gréta Hilmarsdóttir, Stefán Kári Ottósson, Kjartan

Ragnarsson, Margrét Jóhannesdóttir, Rannveig Klara Guðmundsdóttir,

Sigurður Karl Pétursson, Anna María Björnsdóttir, Erna Lea

Bergsteinsdóttir, Kristján Guðmundsson, Helena Gylfadóttir

ii. Á móti: Ellen Geirsdóttir Haakansson

iii. Sitja hjá:

f. Sara Þöll Finnbogadóttir hlýtur kjör sem varaforseti Stúdentaráðs

Háskóla Íslands.

4. Kjör hagsmunafulltrúa Stúdentaráðs 2021-2022 (atkvæðagreiðsla)

Election of the Interest Representative of Student Council  2021-2022 (voting)

a. Isabel óskar eftir tilnefningum. Ingvar tekur orðið. Fyrir hönd Röskvu er Jessý

Jónsdóttir tilnefnd til að gegna embætti hagsmunafulltrúa Stúdentaráðs.

b. Jessý Jónsdóttir heldur framboðsræðu.

c. EGH spyr hvort að þú sért með einhverja þjálfun eða reynslu í sáttamiðlun og

því? Fjölbreytt málefni sem koma inn á borð hagsmunafulltrúa.

i. Takk fyrir góða spurninga. Ekki sáttamiðlun per se en hef reynsu út

félagsmiðstöð. Þekki mín takmörk. Leita ráða til þeirra sem vita meira

um málið. Mjög góð tól í farteskinu til þess að læra inn á ólík málefni

og mál og leysa þau farsællega.

d. IÞ spyr. Hvaða tækifæri sérðu fólgin í því að vera fulltrúi stúdenta í

Háskólaráði og líka gegna stöði hagsmunafulltrúa.

i. Hagsmunafulltrúi þarf náttúrulega að reka mál, eða getur rekið mál, til

dæmis undirbúið fyrir að kæra þau og þá jafnvel enda þau á borði

Háskólaráðs og ég náttúrulega hef tekið á slíku málefni frá því borði,
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þannig ég þekki ferlið nokkuð vel. Fæ þá upplýsingar sem kannski

öðruvísi væri erfitt að nálgast. Ég tel það vera mjög sterka stöðu.

e. RK spyr. Í framhaldi af þessu, eru einhverjir gallar sem þú telur að gæti fylgt

því að vera í þessum 2 stöðum?

i. Já, ég hef velt þessu svolítið fyrir mér. Veit ekki hvort það komi til þess

en það gæti auðvitað gerst að ég gæti þurft að sitja hjá. Ég held að það

sé bara mikilvægt að fara yfir þá brú þegar maður kemur að henni. Og

svo er ég með einstaklega góðan varamann í Háskólaráði.

f. Isabel boðar til atkvæðagreiðslu.

i. Samþykk: Rebekka Karlsdóttir, Erlingur Sigvaldason, Inga Huld

Ármann, Ingunn Rós Kristjánsdóttir, Ingvar Þóroddsson, Rósa

Halldórsdóttir, Jóna Gréta Hilmarsdóttir, Stefán Kári Ottósson, Kjartan

Ragnarsson, Margrét Jóhannesdóttir, Rannveig Klara Guðmundsdóttir,

Sigurður Karl Pétursson, Anna María Björnsdóttir, Erna Lea

Bergsteinsdóttir, Kristján Guðmundsson, Helena Gylfadóttir, Ellen

Geirsdóttir Haakansson

ii. Á móti:

iii. Sitja hjá:

g. Jessý Rún Jónsdóttir hlýtur kjör sem hagsmunafulltrúi Stúdentaráðs

Háskóla Íslands.

5. Kjör lánasjóðsfulltrúa Stúdentaráðs 2021-20221 (atkvæðagreiðsla)

Election of Student Loan Representative of the Student Council 2021-2022 (voting)

a. Isabel óskar eftir tilnefningum. Ingvar tekur orðið. Fyrir hönd Röskvu er Vífill

Harðarson tilnefndur til að gegna embætti lánasjóðsfulltrúa Stúdentaráðs.

b. Vífill Harðarson heldur framboðsræðu.

c. Sara Þöll spyr. Vildi kanna hvort þú sért tilbúinn að standa fast á þínu þegar

það eru aðilar sem eru ekki með stúdentum í liði?

i. Hef fengið reynslu á því bæði að ræða og rífast. Samráðsfundum með

ráðherrum og LÍS. Óhræddur við að taka slaginn og standa á móti

stjórn Menntasjóðsins sé þess þörf.

d. EGH spyr. Vildi vita hvort að þú sért á námslánum og hvort þú hafir
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persónulega reynslu á því að taka lán hjá þeim og því sem því fylgir.

i. Ég hef reynslu af því að taka lán en ekki að taka námslán.

e. Isabel boðar til atkvæðagreiðslu.

i. Samþykk: Rebekka Karlsdóttir, Erlingur Sigvaldason, Inga Huld

Ármann, Ingunn Rós Kristjánsdóttir, Ingvar Þóroddsson, Rósa

Halldórsdóttir, Jóna Gréta Hilmarsdóttir, Stefán Kári Ottósson, Kjartan

Ragnarsson, Margrét Jóhannesdóttir, Rannveig Klara Guðmundsdóttir,

Sigurður Karl Pétursson, Anna María Björnsdóttir, Erna Lea

Bergsteinsdóttir, Kristján Guðmundsson, Helena Gylfadóttir, Ellen

Geirsdóttir Haakansson

ii. Á móti:

iii. Sitja hjá:

f. Vífill Harðarson hlýtur kjör sem lánasjóðsfulltrúi Stúdentaráðs Háskóla

Íslands.

6. Tilnefningar fylkinga í sviðsráð (atkvæðagreiðsla)

Nominations for the Student Council’s schools by the organizations (voting)

a. Oddvitar Röskvu og Vöku kynna tilnefningar í sviðsráð
b. Röskva fær 3 sæti í sviðsráð FVS til viðbótar við sviðsráðsforseta.

i. Erna Lea Bergsteinsdóttir
ii. María Sól Antonsdóttir

iii. Sindri Freyr Ásgeirsson
c. Vaka fær 1 sæti í sviðsráð FVS.

i. Ellen Geirsdóttir Haakansson
d. Röskva 3 sæti í sviðsráð HVS.

i. Margrét Jóhannesdóttir
ii. Kristján Guðmundsson

iii. Rannveig Erlendsdóttir
e. Vaka fær 1 sæti í sviðsráð HVS.

i. Kamila Antonia Tarnowska
f. Röskva fær 3 sæti í sviðsráð HUGS.

i. Sigurður Karl Pétursson
ii. Anna María Björnsdóttir

iii. Lísa Margrét Gunnarsdóttir
g. Vaka 1 sæti í sviðsráð HUGS.

i. Ragnar Þór Snæland
h. Röskva fær3 sæti í sviðsráð MVS.
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i. Rannveig Klara Guðmundsdóttir

ii. Erlingur Sigvaldason
iii. Hera Richter

i. Vaka fær 1 sæti í sviðsráð MVS.
i. Sóley Arna Friðriksdóttir

j. Röskva fær 3 sæti í sviðsráð VON.
i. Inga Huld Ármann

ii. Helena Gylfadóttir
iii. Brynhildur Þorbjarnardóttir

k. Vaka fær 1 sæti í sviðsráð VON.
i. Laufey Lind Sigþórsdóttir McClure

l. Isabel boðar til atkvæðagreiðslu.
i. Samþykk: Rebekka Karlsdóttir, Erlingur Sigvaldason, Inga Huld

Ármann, Ingunn Rós Kristjánsdóttir, Ingvar Þóroddsson, Rósa
Halldórsdóttir, Stefán Kári Ottósson, Kjartan Ragnarsson, Margrét
Jóhannesdóttir, Rannveig Klara Guðmundsdóttir, Sigurður Karl
Pétursson, Anna María Björnsdóttir, Erna Lea Bergsteinsdóttir,
Kristján Guðmundsson, Helena Gylfadóttir, Ellen Geirsdóttir
Haakansson, Jóna Gréta Hilmarsdóttir

ii. Á móti:
iii. Sitja hjá:

7. Lagabreytingartillaga vegna kennslumálanefndar Stúdentaráðs (atkvæðagreiðsla)

Legislative amendment for the Student Council's Academic Affairs Committee (vote)

a. Sviðsráð skipi í kennslumálanefnd eftir kjörfund en fyrir skiptafund.

- L A G A B R E Y T I N G A R T I L L A G A -

Vegna: h. liðs 7. gr. um kjörin embætti
Flutningsaðilar: Skrifstofa Stúdentaráðs

 

Núverandi grein
h. liður 7. gr.

Breytingartillaga

h. Í kennslumálanefnd skulu
kjörnir fimm einstaklingar á
kjörfundi, einn af hverju
fræðasviði skólans. Skulu þeir
jafnframt taka sæti sem fulltrúar
stúdenta í kennslunefnd
sviðanna..

h. Í kennslumálanefnd skulu skipaðir
fimm einstaklingar, einn af hverju
fræðasviði, af sviðsráðum í kjölfar
kjörfundar og fyrir skiptafund ár
hvert. Skulu þeir einstaklingar vera
kjörnir af sviðsráðum og vera úr
röðum sviðsráðsmeðlima hvers sviðs.
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Skulu þeir jafnframt taka sæti sem
fulltrúar stúdenta í kennslunefndir
fræðasviðanna.

R Ö K S T U Ð N I N G U R
 
Hér er lögð fram breyting á h. liði 7.gr. sem miðar að því að sviðsráðin skipi í
kennslumálanefnd Stúdentaráðs, eftir kjörfund en fyrir skiptafund árlega, í stað
þess að fulltrúarnir séu kjörnir á kjörfundi Stúdentaráðs.

Á síðasta Stúdentaráðsfundi, þann 10. mars, var lagabreytingartillaga samþykkt
að bæta við h. liði í lögin, sem kveður sérstaklega á um kjör í kennslumálanefnd
ráðsins. Á fundinum var ljóst að útfærsla lagabreytingarinnar væri nokkuð opin
og var skrifstofu ráðsins falið að finna flöt á henni. Eftir að hafa farið yfir lögin
og mögulegar útfærslur varð okkur ljóst að útfærsla samkvæmt núverandi
lögum, sem kveða á um að í nefndina skuli kosið á kjörfundi, yrði að fela í sér
viðameiri kortlagningu, þar sem lagabreytingin miðar að samþættingu milli og
innan fræðasviða sem verður að geta gengið smurt fyrir sig.

Hugmyndin um að kjörnir skulu 5 einstaklingar í kennslumálanefnd af hverju
fræðasviði sem jafnframt myndu taka sæti sem fulltrúar stúdenta í
kennslunefndir sviðanna, á fullan rétt á sér. Hún snýst um að styrkja
kennslumálanefndina sem miðlægan vettvang kennslumála stúdenta og að með
því móti skapist samráðsvettvangur milli fulltrúa stúdenta í kennslumálanefnd
hvers fræðasviðs, sem hefur verið gríðarleg vöntun á.

Vegna þessa teljum við fýsilegustu leiðina til að halda í heildarhugmyndina að
sviðsráðin sjái um að skipa og kjósa fulltrúa, úr eigin röð sviðsráðsmeðlima, í
kennslumálanefnd Stúdentaráðs sem og kennslunefnd fræðasviðanna. Það er að
vissu leyti sambærilegt og þegar sviðsráðin skipa í Stúdentasjóð. Það er eins og
er raunar allur gangur á því hvernig skipað er í kennslunefndir fræðasviðanna af
sviðsráðunum. Algengustu leiðirnar eru þó að annars vegar að sviðsráðin
auglýsa eftir fulltrúa meðal stúdenta síns sviðs, og hins vegar að sviðsráðin skipi
úr eigin röð. Það væri því ekki stór eða umfangsmikil breyting á ferlinu yrði
þessi lagabreyting samþykk.

Ástæðan fyrir því að skipunin verði að eiga sér stað milli kjörfundar og
skiptafundar, en ekki á kjörfundi, er sú að fyrir kjörfund hafa sviðsráðin ekki
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forsendurnar til að skipa í nein embætti, enda eru sviðsráðin fyrir kjörfund ekki
fullskipuð, hafa ekki tekið við fráfarandi ráði og þar með ekki lögleg.

Af öllu framangreindu leggur skrifstofa Stúdentaráðs lagabreytingartillögu þessa
til samþykktar en hún tekur tillit til starfsemis fastanefnda ráðsins, samstarfsins
með kennslumálanefnd háskólaráðs og samstarf kennslumálanefnda
fræðasviðana á sem farsælastan veg.

b. Gengið til atkvæðagreiðslu um lagabreytingartillöguna.

c. Samþykk: Rebekka Karlsdóttir, Erlingur Sigvaldason, Inga Huld Ármann,

Ingunn Rós Kristjánsdóttir, Ingvar Þóroddsson, Rósa Halldórsdóttir, Stefán

Kári Ottósson, Kjartan Ragnarsson, Margrét Jóhannesdóttir, Rannveig Klara

Guðmundsdóttir, Sigurður Karl Pétursson, Anna María Björnsdóttir, Erna Lea

Bergsteinsdóttir, Kristján Guðmundsson, Helena Gylfadóttir, Ellen Geirsdóttir

Haakansson, Jóna Gréta Hilmarsdóttir

d. Á móti:

e. Sitja hjá:

8. Tilnefningar fylkinga í nefndir Stúdentaráðs 2021-2022 (atkvæðagreiðsla)

Nominations for the Student Council’s committees by the organizations 2021-2022

(voting)

a. Röskva velur nefnd: Umhverfis- og samgöngunefnd.
i. Fulltrúar Röskvu: Sindri Freyr Ásgeirsson (forsæti), Egill Ö.

Hermannsson.
ii. Fulltrúar Vöku: Kamila Antonia Tarnowska, Jón Gunnar Hannesson

b. Vaka velur nefnd: Fjármála og atvinnulífsnefnd
i. Fulltrúar Vöku: Birta Karen Tryggvadóttir (forsæti), Þorsteinn

Stefánsson
ii. Fulltrúar Röskvu: María Sól Antonsdóttir, Iðunn Andrésdóttir

c. Röskva velur nefnd: Jafnréttisnefnd
i. Fulltrúa Röskvu: Erlingur Sigvaldason (forsæti), Lísa Margrét

Gunnarsdóttir
ii. Fulltrúar Vöku: Kristbjörg Eva Andersen Ramos, Lena Stefánsdóttir

d. Vaka velur nefnd: Fjölskyldunefnd
i. Fulltrúar Vöku: Jóna Guðbjörg Ágústdóttir (forsæti), Jónína Riedel

ii. Fulltrúar Röskvu: Lilja Margrét Óskarsdóttir, Hólmfríður Svala
Ingibjargardóttir
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e. Röskva velur nefnd: Félagslífs og menningarnefnd

i. Fulltrúa Röskvu: Stefán Kári Ottósson (forsæti), Helena Gylfadóttir
ii. Fulltrúar Vöku: Ísabella Rún Jósefsdóttir, Sunneva Sól Árnadóttir

f. Röskva velur nefnd: Lagabreytingarnefnd
i. Fulltrúa Röskvu: Lilja Hrönn Önnudóttir Hrannarsdóttir (forsæti),

Fannar Þór Einarsson
ii. Fulltrúar Vöku: Lenya Rún Taha Karin, Þorgerður Júlía Halldórsdóttir

g. Röskva velur nefnd: Nýsköpun og frumkvöðlanefnd
i. Fulltrúa Röskvu: Friðrik Snær Björnsson (forsæti)

ii. Fulltrúar Vöku: Friðrik Hreinn Sigurðsson
h. Röskva velur nefnd [alþjóðanefnd]

i. Fulltrúa Röskvu: Máni Þór Magnason, Farah Mona Ovcina
ii. Fulltrúar Vöku: Morgan Marie Þorkelsdóttir, Kamila Antonia

Tarnowska
i. Gengið til atkvæðagreiðslu um tilnefningar í nefndir

j. Samþykk: Rebekka Karlsdóttir, Erlingur Sigvaldason, Inga Huld Ármann,

Ingunn Rós Kristjánsdóttir, Ingvar Þóroddsson, Rósa Halldórsdóttir, Stefán

Kári Ottósson, Kjartan Ragnarsson, Margrét Jóhannesdóttir, Rannveig Klara

Guðmundsdóttir, Sigurður Karl Pétursson, Anna María Björnsdóttir, Erna Lea

Bergsteinsdóttir, Kristján Guðmundsson, Helena Gylfadóttir, Ellen Geirsdóttir

Haakansson, Jóna Gréta Hilmarsdóttir

k. Á móti:

l. Sitja hjá:

m. Listinn í heild sinni samþykktur.
9. Kjör varafulltrúa í Stúdentaráð 2021-2022 (atkvæðagreiðsla)

Election of vice-representatives of the Student Council 2021-2022 (voting)

a. Fulltrúar Vöku: Þorsteinn Stefánsson á FVS.
b. Fulltrúar Röskvu:

i. VON: Sindri Smárason, Jóhanna Malen Skúladóttir, Guðrún Ísabella
Kjartansdóttir.

ii. MVS: Jón Karl Einarsson, Hera Richter, Melkorka Sjöfn Magnúsdóttir.
iii. HUGS: Draumey Ósk Ómarsdóttir, Lilja Reykdal Snorradóttir,

Brynjólfur Skúlason.
iv. HVS: Rannveig Erlendsdóttir, Máni Þór Magnason, Linnéa Stierna.
v. FVS: Gísli Laufeyjar Höskuldsson, Margrét Júlía Ingimarsdóttir, Erna

Sóley Ásgrímsdóttir, Farah Mona Ovcina.
c. Gengið til atkvæðagreiðslu um tilnefningar í varafulltrúa í Stúdentaráði
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d. Samþykk: Rebekka Karlsdóttir, Erlingur Sigvaldason, Inga Huld Ármann,

Ingunn Rós Kristjánsdóttir, Ingvar Þóroddsson, Rósa Halldórsdóttir, Stefán

Kári Ottósson, Kjartan Ragnarsson, Margrét Jóhannesdóttir, Rannveig Klara

Guðmundsdóttir, Sigurður Karl Pétursson, Anna María Björnsdóttir, Erna Lea

Bergsteinsdóttir, Kristján Guðmundsson, Helena Gylfadóttir, Ellen Geirsdóttir

Haakansson, Jóna Gréta Hilmarsdóttir

e. Á móti:

f. Sitja hjá:

g. Samþykkt.
10. Tilnefningar fylkinga til Háskólaþings 2021-2022 (atkvæðagreiðsla)

Nominations for the University Assembly by the organizations 2021-2022 (voting)

a. Fulltrúar Vöku:
i. Aðalfulltrúar: Ellen Geirsdóttir Haakansson

ii. Varafulltrúar: Birta Karen Tryggvadóttir
b. Fulltrúar Röskvu:

i. Aðalfulltrúar: Rebekka Karlsdóttir, Ingunn Rós Kristjánsdóttir, Jóna
Gréta Hilmarsdóttir, Rósa Halldórsdóttir, Ingvar Þóroddsson og Inga
Huld Ármann

ii. Varafulltrúar: Erna Lea Bergsteinsdóttir, Margrét Jóhannesdóttir og
Erlingur Sigvaldason

c. Samþykk: Rebekka Karlsdóttir, Erlingur Sigvaldason, Inga Huld Ármann,

Ingunn Rós Kristjánsdóttir, Ingvar Þóroddsson, Rósa Halldórsdóttir, Stefán

Kári Ottósson, Kjartan Ragnarsson, Margrét Jóhannesdóttir, Rannveig Klara

Guðmundsdóttir, Sigurður Karl Pétursson, Anna María Björnsdóttir, Erna Lea

Bergsteinsdóttir, Kristján Guðmundsson, Helena Gylfadóttir, Ellen Geirsdóttir

Haakansson, Jóna Gréta Hilmarsdóttir

d. Á móti:

e. Sitja hjá:

f. Samþykkt.
11. Kjör varafulltrúa Stúdentaráðs í fulltrúaráð LÍS 2021-2022 (atkvæðagreiðsla)

Election of vice-representatives of the Student Council to the Representative Council

of LÍS 2021-2022 (voting)

a. Fyrsti varafulltrúi: Lenya Rún Taha Karim
b. Annar varafulltrúi: Ingvar Þóroddsson
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c. Samþykk: Rebekka Karlsdóttir, Erlingur Sigvaldason, Inga Huld Ármann,

Ingunn Rós Kristjánsdóttir, Ingvar Þóroddsson, Rósa Halldórsdóttir, Stefán

Kári Ottósson, Kjartan Ragnarsson, Margrét Jóhannesdóttir, Rannveig Klara

Guðmundsdóttir, Sigurður Karl Pétursson, Anna María Björnsdóttir, Erna Lea

Bergsteinsdóttir, Kristján Guðmundsson, Helena Gylfadóttir, Ellen Geirsdóttir

Haakansson, Jóna Gréta Hilmarsdóttir

d. Á móti:

e. Sitja hjá:

f. Samþykkt.
12. Önnur mál

Other issues

a. Isabel leggur til að dagssetning skiptafundar sé 12. maí. Þetta sé erfið

dagssetning. Það verður send út könnun til að velja dagssetningu. Ef það er

ekki einhver sem kemst ekki á þeim degi sem hlýtur flest atkvæði þarf að boða

varafulltrúa. Fundurinn verður tekinn upp.

b. Ráðningar alþjóðafulltrúa og ritstjóra. Þeir eiga að vera komnir inn 1. júní.

Þurfum að hefjast handa með ráðningarferlið sem allra fyrst. Auglýsingin í

stöðurnar þarf að standa í 10 daga. Ráðningarnefndin þarf að hittast og svo er

send út auglýsing og látin standa í 10 daga. Svo þurfa viðtölin að fara fram,

sem tekur amk. 2 daga. Svo þarf ráðningarnefndin aftur að taka fund og svo

þarf að bera undir stjórn. Ræðst af skiptafundinum. Isabel mun uppfæra

Stúdentaráð um stöðu mála.

c. Isabel mun búa til Facebook hóp þar sem verða sett inn ýmis atriði til að ná í

Stúdentaráð fljótt og örugglega. Stúdentaráð er með heimasvæði í Outlook

með öllum gögnum. Mjög mikilvægt að Stúdentaráðsliðar staðfesti fundarboð.

Ef Stúdentaráðsfulltrúar komast ekki á fundi þarf að boða varafulltrúa.

d. Stefnumótunarferðin. Í fyrra var hún í júlí. Hugsanlega aftur fínt að fara þá, en

það verður kosið um nokkrar dagssetningar. Sjá hvernig covid þróast. Í fyrra

fórum við í Lyngbrekku.

e. IRK spyr út í staðprófin. Gætirðu upplýst okkur um hvað þið eruð að gera í

þessum málum?
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i. Isabel og Sara Þöll funduðu með kennslusviði í síðustu viku. Þær

funduðu með Róberti sem er sviðsstjóri kennslusviðs, Páli Ásgeiri,

deildarstjóra rafrænna kennsluhátta og svo Guðrúnu Geirsdóttur,

forstöðumanni kennslumiðstöðvarinnar. Háskólinn er á sömu línu og

þau voru með á vormisseri 2020 og haustmisseri 2020, það er rafræn

kennsla með möguleika á staðnámi. Ef kennari getur og vill halda

staðnám, þá er það í lagi, og það á líka við um prófin. Vorum í baráttu

á haustmisseri, þetta var mjög strangt og tók mjög mikið á. Mesta

mótstaðan á HVS og VON. HUGS var alltaf með okkur í liði. Á

þessum tíma sat Isabel líka í starfshópi með öllum kennslustjórum og

kennsluþróunarstjórum á sviðunum. Sviðsráðin og sviðsráðsforsetar

voru með þessa baráttu innan sviðanna og við miðlægt. Rökin vega

mest núna hjá þeim að þau eru komin með reynslu á að halda staðpróf.

Af því að það komu engin smit á haustmisseri þá telja þau sig geta

haldið staðpróf aftur núna. Þegar við spyrjum hvaða ráðstafanir eru í

boði fyrir stúdenta sem eru í áhættuhóp eða umgangast viðkvæma hópa

er hægt að senda tölvupóst á sérstakt netfang. Ekki komið til móts við

fólk með heimapróf heldur er fundin einhver önnur útfærsla. Það sem

liggur kannski mest á hjarta núna hjá stúdentum er að þau hafa verið í

rafrænni kennslu allt misserið og af hverju á að skikka þau í staðpróf.

Þeim finnst þessi rök ekki vega mjög mikið. Í dag sendi stjórn

Stúdentaráðs erindi á kennslustjóra og sviðsforseta allra sviðanna.

Höfum ekki fengið neitt, nema að sviðsforseti MVS sagði að hún væri

að skoða þetta. En Isabel veit að einhver svið voru að hittast áðan og

einhver hittast á næstu dögum og þá kemur þetta kannski betur í ljós. Í

fyrra á haustmisseri voru forsendurnar fyrir því að við náðum að beita

okkur rosa mikið, að við vorum með könnunina okkur til halds og

trausts að stúdentar væru mjög áhyggjufullir um að smitast eða vera

smitberar. Núna eru aðstæðurnar öðruvísi. Lítur út fyrir að þau ætli

ekki að breyta miklu. Sara Þöll er enn starfandi hagsmunafulltrúi en

Mikael kemur í næstu viku. Könnun í gangi núna, það telur líka að fólk
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taki þessa könnun.

ii. Ingvar nefnir annan punkt, því þú nefndir að stúdentar væru hræddir

um að smitast eða smitberar. Líka mikilvægur punktur að núna verða

1000 manns í sóttkví og 100+ manns í einangrun. Sá þáttur að

stúdentar verði í sóttkví, og þurfi að taka sjúkrapróf því þau eru í

sóttkví þegar prófið er í gangi, eða smitist og þurfi að vera í 2ja vikna

einangrun. Tölurnar núna eru þannig að það virðist bara vera á uppleið.

iii. Isabel tekur undir með þessu. Isabel ætlar að gera minnisblað fyrir

Stúdentaráð. Isabel bendir á að Rebekka situr í kennslumálanefnd

ennþá og hún er að beita sér fyrir þessu þar.

13. Fundi slitið
Meeting ends

a. Fundi slitið kl. 19:13


