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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 26.05.21   OG SAKSLISTE 
LMU 22.09.21 

  
Saksbehandler Brigt Vaage 
Arkivreferanse 19/00328-9 
 
 
 
 

    
 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Læringsmiljøutvalget 22.09.2021            

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Møteprotokoll og saksliste blir godkjent med eventuelle endringer 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Læringsmiljøutvalget 
 
Dato: 26.05.2021 kl. 12:00 
Sted: Teams 
Arkivsak: 14/00042 
  
Til stede:  Oliver Wahlquist, Siri Fjellvær, 

Signe Flaa, Jon Heine Toftegaard, Inger Dagestad, 
Jorun Gunnerud, malin Arve 

  
Møtende 
observatører: 

Rønnaug Tveit (Sammen) Karsten Olav Aarestrup (Studentombud) 

  
Forfall:  Per Erik Manne 
  
Andre:  
  
Protokollfører: Seksjon for utdanningskvalitet 
  

 
 
 
 
SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

11/21 21/01881-1 Hvor ille er det vanlig å ha det? 2 

12/21 21/01876-1 SHoT undersøkinga 2021 3 

13/21 21/01883-1 Orientering fra arbeidsgruppen psykososialt læringsmiljø 4 

14/21 21/01878-1 LMU pris 5 

15/21 21/00603-3 Eventuelt LMU 6 

16/21 21/00602-2 Protokoll (07.04.21)og innkalling (26.05.21) 7 

Orienteringssaker 
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Sted, 26.05.2021 
 
 
 
møteleder 
 
 
 
 
11/21 Hvor ille er det vanlig å ha det? 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Læringsmiljøutvalget 26.05.2021 11/21 

 
 
 
 
Møtebehandling 
Vi startet LMU møtet med en overføring fra webinaret «Hvor ille er det vanlig å ha det» med  
Peder Kjøs som var et programpunkt under Nasjonal konferanse om inkluderende 
læringsmiljø. 
 
Han baserte webinaret sitt på årets SHoT undersøkelse som skal diskuteres som neste sak og 
LMU vurderte at dette webinaret var en god start på diskusjonen. 
 
 
Vedtak  
LMU tar webinaret til etterretning.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/21 SHoT undersøkinga 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Læringsmiljøutvalget 26.05.2021 12/21 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
Møtebehandling 
 
En kort diskusjon om LMU kjenner igjen Kjøs sitt utsagn om at det er en trend at det har blitt 
enklere å «ta ting tungt». Studentene mener en har blitt flinkere til å gi beskjed om en har det 
tungt, men ikke at standarden for å ha det tungt har minsket. 
 
SHOT 21 
NHH har jamt over en god score, og en ligg jamt over landsgjennomsnittet. 
Det er problematisk med hele kull som ikke har opplevd «vanlig undervisning» 
En må gi en klapp på skuldra til de faglig ansatte siden en har gode tilbakemeldinger på den 
digitale undervisningen. 
En ser at savnet etter medstudenter er høyt og det er noe en bør ta med seg inn i planleggingen 
av studiestart. 
  
 
Vedtak  
LMU tar undersøkelsen og presentasjon til etterretning og forutsetter at NHH og NHHS i 
samarbeid med LMU tar tak i de mest utfordrende resultatene.  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/21 Orientering fra arbeidsgruppen psykososialt læringsmiljø 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Læringsmiljøutvalget 26.05.2021 13/21 

 
 
 
Møtebehandling 
Det har blitt gjennomført flere tiltak: 

- Webinar om eksamensforberedelser 
- International Exchange; Samling mellom norske og internasjonale studenter og 

utveksling om erfaringer med utveksling. 50 norske og 70 internasjonale deltakere. 
- 17 mai arrangement. 
- Malin Arve skal fortsette å skrive om utveksling. 

 
Vedtak  
LMU tar orienteringen til etterretning  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



17/21 Godkjenning av møteprotokoll 26.05.21   og saksliste LMU 22.09.21 - 19/00328-9 Godkjenning av møteprotokoll 26.05.21   og saksliste LMU 22.09.21 : 14_00042-106 Protokoll Læringsmiljøutvalget 26.05 616385_2_0

 5 

 
14/21 LMU pris 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Læringsmiljøutvalget 26.05.2021 14/21 

 
 
 
Møtebehandling 
Vil lyse ut prisen på nytt for å fange flere potensielle kandidater. 
LMU blir enig om å sende saken på sirkulasjon og å ha et resultat i løpet av juni. 
 
Vedtak  
Blir egen sirkulasjonssak 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/21 Eventuelt LMU 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Læringsmiljøutvalget 26.05.2021 15/21 

 
 
 
Møtebehandling 
Ingen eventuelt saker 
 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/21 Protokoll (07.04.21)og innkalling (26.05.21) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Læringsmiljøutvalget 26.05.2021 16/21 

 
 
 
 
 
 
Vedtak  
Protokoll og innkalling blir godkjent  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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TEMA: DIGITALT LÆRINGSMILJØ  

  
Saksbehandler Brigt Vaage 
Arkivreferanse 21/04063-1 
 
 
 
 

    
 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Læringsmiljøutvalget 22.09.2021            

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Vedtak blir til i møtet 
 
Bakgrunn: 
 
I handlingsplanen om digitalt læringsmiljø står det at LMU skal: 
 
- Påse at skolens nettsider innfrir krav til offentlige digitale tjenester 
- Påse at det finnes gode digitale løsninger til bruk i undervisning og til 
gjennomføring av eksamen 
- Nøye følge utviklingen av programmer og systemer for undervisning og 
eksamen 
 
Tema for første møte høsten 2021 er digitalt læringsmiljø. 
 
En har vert gjennom en lenger periode med digital undervisning i samband med korona 
situasjonen, men en nærmer seg forhåpentligvis en gjenåpning av samfunnet og en mer 
normal situasjon for undervisning. I samband med overgang til mer fysisk undervisning vil en 
ta opp en prinsipp diskusjon i LMU; bruk av filming i undervisning. 
 
Filming, eller mangel på filming har tidligere blitt diskutert og tidligere forsøkt løst uten å 
komme frem til en samlet konklusjon. Behovene er ulike og en del av argumentene er kjente, 
men LMU må prøve å føre diskusjonen inn en helhetlig læringsmiljø ramme, der både 
behovene for den enkelte student og studentmiljøet som helhet blir vurdert. 
 
Til diskusjonen har prorektor for utdanning og fagpolitisk ansvarlig forberedt noen korte 
innlegg til diskusjonen. LMU har også invitert Arild Schanke fra seksjon for 
utdanningskvalitet, han er system ansvarlig for utdanningsteknologi og kan hjelpe ved 
spørsmål om systemet og drift. 
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ÅRSRAPPORT FOR LMU, STUDIEÅRET 20/21 

  
Saksbehandler Brigt Vaage 
Arkivreferanse 21/04064-1 
 
 
 
 

    
 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Læringsmiljøutvalget 22.09.2021            

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
LMU godkjenner årsrapport med eventuelle innspill som kommer frem i møtet 
 
Bakgrunn: 
LMU gir årlig en rapport til styret om LMU sitt arbeid gjennom studieåret. 
Utkastet er lagt opp etter mal fra fjorårets rapport. 
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1. Utvalgets retningslinjer og sammensetting  

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et lovpålagt utvalg (i henhold til Lov om universiteter og  

høyskoler § 4 - 3). Styret ved NHH har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø  

(§ 4 - 3 (1)) og for at læringsmiljøet er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet  

til studentenes helse, sikkerhet og velferd (§ 4 - 3 (2)). 

LMUs funksjon og oppgaver er beskrevet i § 4 -3 (3) og er ytterligere beskrevet i 

Retningslinjer for LMU, vedtatt våren 2018.  

Ved NHH består LMU av åtte medlemmer, hvorav fire er representanter fra studentene, og  

fire er representanter fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes  

og studentenes representanter.  

 

LMU har i studieåret 2020-2021 hatt følgende sammensetting:  

 

Høst 2020 Vår 2021 
Studentrepresentanter 

 
Finn Lucas Griggs 
Thorvald Mosvold  
Signe Flaa 
Siri Fjellvær 
 

 
Oliver Wahlquist 
Jon Heine Toftegaard 
Signe Flaa 
Siri Fjellvær 

 
Ansattrepresentanter 

 
Malin Arve 

Jorun Gunnerud 
Inger Dagestad 

Per Manne 
 

 

Utvalgets sekretær er Brigt Ove Vaage. LMU har i perioden hatt to faste observatører,  

Karsten Olav Aarestrup, Studentombud på NHH/UiB og Rønnaug Tveit representant fra Sammen.  

Prorektor Malin Arve ledet utvalget høsten 2020, og fagpolitisk ansvarlig for NHHS Oliver Wahlquist 
tok over lederstillingen våren 2021.  

 

2. Møtevirksomhet og saker  

I løpet av studieåret 2020/2021 har utvalget hatt fem møter og to sirkulasjonssaker,  

I det følgende trekkes frem temaer som ble presentert  
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og noen av enkeltsakene LMU har hatt i studieåret 2019-2020. 

Det ble vedtatt i LMU i 2019, å ha temabaserte møter. Det var i studieåret 2020-2021 fire tema som 
ble særskilt belyst: 

- Digitalt læringsmiljø 23.09.20 

- Psykososialt læringsmiljø 25.11.20 

- Organisatorisk læringsmiljø 24.02.21 

- Pedagogisk læringsmiljø 07.04.21 

 

Digitalt læringsmiljø (23.09.2020):  

Med bakgrunn i handlingsplanen diskuterte LMU utfordringer med digital undervisning basert på 
innspill fra forelesere om lav deltakelse i undervisningssituasjonen.  Gruppeundervisningen blir 
særskilt problematisert som et område det er vanskelig med like godt tilbud på digitale flater som 
ved fysisk undervisning. 

 

Psykososialt læringsmiljø 25.11.20  

Det psykososiale læringsmiljøet på NHH blir ivaretatt av flere ulike aktører, både eksterne og interne. 
LMU inviterte leder for Sammen psykisk helse Øystein Sandven for presenterer Sammen sitt tilbud og 
orienterer om hvilke problemer studenter ofte tar opp 

En inviterte også NHHS med ekstern ansvarlig Lise- May Sæle og NHHI med Jon Heine Jahr Toftegaard 
for å fortelle om ulike tiltak i regi av studentforeninger. NHHI har som svar på utfordringene lagt vekt 
på lavterskeltilbud som gågrupper, fjellturer, digital trening ol. for å kompensere for tidvis stengt 
treningstilbud.  

LMU opprettet en arbeidsgruppe som jobbet videre med psykososialt læringsmiljø. 

 

Organisatorisk læringsmiljø 24.02.21 

Merete Ræstad og Kjetil Sudman Larsen på Seksjon for utdanningskvalitet orienterte om 
akkrediteringsarbeidet og arbeidet med kvalitetssystemet på NHH. Seksjonssjefen på eksamen 
orienterte om praktiske utfordringer for eksamensarbeidet som følge av pandemien.  

 

Pedagogisk læringsmiljø 07.04.21 

LMU inviterte Frank Mortensen fra seksjon for utdanningskvalitet til å fortelle om «teaching and 
learning lab» og det generelle arbeidet med pedagogisk utvikling på NHH. Programleder Per Manne 
orienterte om arbeidet med pedagogikk i rollen som programleder for bachelorstudiet, han la særlig 
vekt på arbeidet med kursevalueringer. Fagpolitisk ansvarlig (leder LMU) gav en oppsummering av 
presentasjonen "Fremtidens undervisning". Presentasjonen gav et innblikk i studentenes ønsker for 
fremtidens undervisning. 
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Av enkeltsaker opp i LMU var ombygging av kantineareal til gruppeundervisningsareal oppe flere 
ganger i løpet av høsten 2020 og resulterte i at en endret ombygging fra kantine til 2. et. Av 
biblioteket.  

En diskuterte vinteren 2021 universell utforming av digital undervisning basert på klager fra student 
om tilrettelegging i forbindelse med gruppeundervisning i teams.  

Til saken om SHoT undersøkelsen 25.05.21 direkteoverførte LMU et webinar fra Nasjonal konferanse 
om inkluderende læringsmiljø som foranledning til å gå gjennom SHoT undersøkelsen 2021. 
Webinaret av psykolog Peder Kjøs tok opp problemstillingen «hva kan studiestedene gjøre for å 
bedre studentenes psykiske helse? Hva kan studentene selv gjøre?»  

En tildelte for første gang læringsmijøprisen våren 2021 til MEBA Council og International Committee 
for arbeidet med inkludering over tid og i en vanskelig situasjon for internasjonale studenter. 

 

Sirkulasjonsaker: 

- Søknad om midler til alkoholfrie tiltak i studiestarten (NHHS) 
- Læringsmiljøprisen 

 

4. Økonomisk støtte fra LMU 

Studiestart høst 2021 ble etter søknad støttet med kr 45.000. Støtten er økt med kr 10.000 fra  

tidligere år, grunnen er at LMU vil har hatt lite utgifter til konferanser og reiser høsten gjennom 
studieåret.  

 

5. Fremover 

LMU vil høsten 2021 starte arbeidet med å lage ny handlingsplan. 

LMU vil utøve sin kontrollfunksjon og samle inn informasjon fra aktuelle aktører som normal. En vil 
ha et ekstra overvåkende blikk på utviklingen av læringsmiljøet med tanke på at en forhåpentlig går 
over til en normal situasjon i løpet av kommende studieår.   

 

Vedlegg  

- Handlingsplan læringsmiljø 2019-2021 
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HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGSMILJØ 2022 - 2026 

  
Saksbehandler Brigt Vaage 
Arkivreferanse 21/04066-1 
 
 
 
 

    
 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Læringsmiljøutvalget 22.09.2021            

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
LMU vedtar en fremdriftsplan for arbeid 
 
Bakgrunn: 
Dagens handlingsplan for læringsmiljøet går frem til utgangen av 2021. LMU må starte 
arbeidet med revidering av eksisterende plan, eventuelt lage en ny handlingsplan, for perioden 
2022 – 2026. 
I dette møtet bør en diskutere hvordan man praktisk starter arbeidet med handlingsplanen. 
Arbeidet være et tema på hvert av de tre møtene i LMU gjennom høst semesteret. Arbeidet 
bør resultere i at en revidert handlingsplan blir lagt frem til styret ved første styremøte i 2022. 
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Læringsmiljø 
HANDLINGSPLAN 2019 - 2021 
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Handlingsplan for styrking av læringsmiljø 2019 - 2021 

 

Styret ved NHH har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt forsvarlig 

læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2. Læringsmiljøutvalget 

(LMU) rapporterer direkte til styret, og kan gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører 

læringsmiljøet ved NHH. 

 

Læringsmiljø er et av fem satsingsområder i NHHs strategi for perioden 2018 – 2021. 

Handlingsplanen for læringsmiljø skal bidrar til å nå målene i strategien. 

 

Læringsmiljøutvalget skal være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i planleggingen av 

NHH sitt arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø. 

 

Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde: Begrepet «Læringsmiljø» 

forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der 

studentenes læring skjer, og som påvirker studenters læringsutbytte. 

 

 

Fysisk læringsmiljø 

LMU skal: 

- Bidra til at høyskolen følger lovpålagte krav knyttet til HMS, brannvern og 
universell utforming  

- Arbeide for at alle læringslokaler er tilrettelagt for funksjonshemmede 
- Arbeide for at alle ansatte og studenter har kurs innen brann, sikkerhet og 

førstehjelp 
 

 

Psykososialt læringsmiljø 

Studie- og karakterpress 
LMU skal: 

- Legge til rette for at et bredt spekter av varierte og relevante kurs tilbys 
- Holdes orientert om hvordan studieprogrammene på NHH fungerer 
- Se til at det tilrettelegges for et godt studium som studentene kan 

gjennomføre innenfor en normal arbeidsuke 
- Se til at det tilrettelegges for et godt studium med trygge rammer 

 
Jobbmuligheter 
LMU skal: 

- Bidra til å vise mangfoldet i jobbmuligheter NHH-studenter har, og 
synliggjøre at kompetansen kan brukes innenfor fagfelt man er genuint 
interessert i 

 
Psykisk helse og miljø 
LMU skal: 
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- Se til at alle tilgjengelige tilbud for studenter synliggjøres og samles med 
fremgangsmåte og kontaktperson 

- Ta initiativ til relevante undersøkelser for å innhente studentenes meninger 
- Arbeide for en utvidelse av lavterskel rådgiver- og psykologitilbud med 

trefftid på NHH 
 
Trivsel og inkludering 
LMU skal: 

- Bidra til å synliggjøre åpne arrangementer for studenter i regi av NHHS og 
NHH 

- Se til at gode kommunikasjonskanaler for tilbakemeldinger og ris og ros er 
tilgjengelige 

- Belønne arbeid for godt læringsmiljø med en Læringsmiljøpris 
- Kunne gi økonomisk støtte til åpen arrangementer arrangert av studenter 

ved NHH 
- Arbeide for å øke bevisstheten rundt nettvett 

 

Organisatorisk læringsmiljø 

LMU skal: 

- Bidra til at studenter og ansatte er kjent med kanaler som finnes for å gi 
tilbakemelding om forhold knyttet til læringsmiljøet ved NHH 

- Gjennomgå tiltak som vedtas på bakgrunn av undersøkelser omkring trivsel, 
læringsmiljø og psykososiale tiltak, og sørge for at vedtakene følges opp 

- Dersom det er nødvendig, iverksette egne tiltak på bakgrunn av 
undersøkelser omkring trivsel, læringsmiljø og psykososiale tiltak 

 

Digitalt læringsmiljø 

LMU skal: 

- Påse at skolens nettsider innfrir krav til offentlige digitale tjenester 
- Påse at det finnes gode digitale løsninger til bruk i undervisning og til 

gjennomføring av eksamen 
- Nøye følge utviklingen av programmer og systemer for undervisning og 

eksamen 
 

Pedagogisk læringsmiljø 

LMU skal: 

- Arbeide for at ansatte er kjent med pedagogiske utviklingsmuligheter 
- Påse at forelesere og andre relevante brukere, har kompetanse til å utnytte 

verktøy tilgjengelig i klasserom og auditorier på en hensiktsmessig måte i 
sin undervisning 

- Bidra til at den pedagogiske aktiviteten gir best mulig læring for studentene 
- Bidra til at studentene deltar/bidrar aktivt i undervisningen  
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Styringsdokumenter  

I tillegg til denne handlingsplanen for styrking av læringsmiljøet finnes det en rekke lover, 

dokumenter og regelverk som regulerer studentene sitt læringsmiljø. Disse finner man under:  

 

• Lov om universiteter og høyskoler  

• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mm  

• Lov om likestilling og forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne  

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling  

• Regjeringens handlingsplan for universell utforming 

• Retningslinjer for læringsmiljøutvalget  

• Tiltaksplan mot radikalisering og ekstremisme 

• NHH Strategi 2018 – 2021  
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SØKNAD TED X BERGEN 2021 

  
Saksbehandler Brigt Vaage 
Arkivreferanse 21/04110-1 
 
 
 
 

    
 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Læringsmiljøutvalget 22.09.2021            

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Vedtak blir til i møtet 
 
Bakgrunn: 
TEDx Bergen søker om støtte fra LMU til høstens arrangement.   
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SØKNAD LMU 
 

TEDxBergen 2021  

Denne våren har vi satt sammen et styre for at man i 2021 igjen skal få oppleve gleden av 
TEDxBergen å skulle finne sted. Vi er inne i et år med mye usikkerhet, men den gradvise 
gjenåpningen har skapt stort engasjement og greid å fremskaffe et styre som ønsker å legge 
ned en stor innsats for at også nye studenter skal få ta del i TEDx-eventyret. 

24. September skal arrangementet gå av stabelen. Det foreligger tre forskjellige scenarier 
for hvor åpent det blir slik at vi til enhver tid kan fronte et smittefritt og givende 
arrangement. 

De mange arbeidstimene som legges ned i forkant, under og etter arrangement gjøres 
frivillig av en engasjert studentmasse. Lokalet er valgt billigst mulig og kostnadene er 
forsøkt minimert i alle punkter. Likevel trengs det midler for å greie å samle både 
spennende foredragsholdere og ivrige studenter til det vi håper blir årets gjenoppfrisker på 
hva ting var og hvordan de nå er. 

I den anledning søker TEDxBergen nå om 20 000 kroner for å kunne gjennomføre 
årets arrangement og sørge for at 2019 ikke ble siste året man så TEDx i Bergen. 
 
 

Om TEDx og TEDxBergen 
 
TED er et årlig arrangement som bringer sammen verdensledende tenkere for å dele idéer 
som betyr noe innenfor teknologi, underholdning, design, økonomi, utvikling, mm. TED 
talks er så gjort tilgjengelige på nett for alle og når brede publikum. Ved å inngå et 
samarbeid, vil TEDx gi dere en plattform for å promotere selskapet deres og deres 
produkter gjennom flere av våre kanaler. 
  
I regi av å dele idéer har TED skapt TEDx, et lokalt nivå med selvorganiserte arrangementer 
som har som mål å bringe folk sammen og skape TED-opplevelser. På TEDx-arrangement 
blir TED Talk-videoer kombinert med nye foredragsholdere for å skape diskusjon og bygge 
nettverk. TEDxBergen er således ikke organisert av TED, men er operert under lisens fra 
TED som tillater studenter ved en av Norges ledende skole for økonomi, Norges 
Handelshøyskole, å organisere arrangementet. Fra første gjennomføring har det vært en 
stor suksess, til glede for både studenter og lokale i Bergen, samt tilskuere over nett. 
  
Årets arrangementet vil finne sted den 24. september, under tittelen A glance of the past, a 
glimpse of the future og vil ta for seg en høyaktuell diskusjon om det som var, er og er i 
vente innenfor teknologi, bærekraftighet og sosial endring. 
 

Styrets sammensetning  
Leder - Marius Hilgenhaus 
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Logistikk ansvarlig - Kai Nergård Izumi 

Markedsføringsansvarlig  - Martin Schauer 

Økonomiansvarlig - Maximiliano Karl Ortega 

Sosialansvarlig - Ana Radic 

Speaker Relations - Franziska Haffer & Martine Høvding Tollefsen 

Sponsoransvarlig - Dyveke Bergh Poulsson 
 
Utover disse er det 30 medlemmer som hjelper til med å sørge for at oppgavene til styret 
lar seg gjennomføre slik at også arrangementet finner sted 
 
Prosjektets fremtid (post-2021)  
Dersom arrangementet lar seg gjennomføre i år håper vi å kunne gjeninnføre TEDxBergen 
som et fast arrangement. Da vil det også foreligge vitebøker slik at man kan skape flyt og 
sørge for at det blir valgt ut et styre i god tid før neste arrangement. Undertegnede er for 
eksempel ikke blitt dratt inn før mai, hvilket jo ikke er helt heldig ift. frister. 
 
Fremdriftsplan  
Foreløpig har lokale, tekniske løsninger og foredragsholdere blitt booket.  
 

Area Milestone Time 
frame Status Comment 

HR & Social Team Recruiting March 
2021 done  

Speakers Define theme March 
2021 done  

HR & Social Welcome meeting with 
TEDx team April 2021 done  

Speakers Finding and confirming 
speakers April 2021 done  

Speakers Finding and confirming 
moderator/host April 2021 done  

Logistics 
Organize technical 
equipment and support 
(lighting, filming, audio 
etc.) 

May 2021 done  

Treasury/Sponsors 
Take care of all necessary 
applications for funding 
(Høyskolefondet, 
Kulturstyret, …) 

May 2021 work in 
progress 

 

Treasury Finalize budget for 
TEDxBergen 2021 May 2021 done  

Logistics 
Buy / order stage 
decoration and venue 
decoration 

June 2021 work in 
progress 

 

Marketing Website launch 
TEDxBergen 2021 June 2021 delayed server licensing 

issues 



21/21 Søknad Ted X Bergen 2021 - 21/04110-1 Søknad Ted X Bergen 2021 : Søknad LMU TEDxBergen

Marketing Finalize promotion plan June 2021 delayed 
need to wait for 
further COVID 
guidelines 

Sponsors 
Confirm agreements with 
previous and new 
sponsors 

June 2021 work in 
progress 

 

Logistics Organize catering July 2021 work in 
progress 

 

Marketing Create promotion material 
/ logos July 2021 work in 

progress 
 

Marketing Ticket sale planning and 
preparation July 2021 not 

started 
need to wait for 
further COVID 
guidelines 

Speakers 
Finalize event schedule 
with all speakers and 
YouTube videos 

July 2021 not 
started 

 

HR & Social 2nd recruitment round in 
fall semester 

August 
2021 

not 
started 

 

Marketing Main event promotion August 
2021 

not 
started 

 

Marketing Ticket sale August 
2021 

not 
started 

 

HR & Social Logistics volunteer division September 
2021 

not 
started 

 

Logistics Decorate the stage and the 
venue 

September 
2021 

not 
started 

 

Logistics Venue logistics (signs, 
decoration etc.) 

September 
2021 

not 
started 

 

 
Grunnet usikkerhet rundt Covid-19 er elementer som tilknyttes hvorvidt vi vil måtte gå 
for et eller annet scenario ikke blitt finalisert ennå. covid-19.  
 

Ulike scenarioer gitt Covid-19-restriksjoner  
TEDxBergen planlegges for ulike scenarioer, avhengig av hvordan koronasituasjonen 
utvikler seg utover september. Antall solgte billetter og type billetter vil variere avhengig 
av de gjeldende restriksjonene. Vi har mulighet til å tilpasse hvor mange mennesker vi har 
sittende i salen, hvor mange som får tilgang over nett og hvorvidt det lar seg gjøre fysisk.  

Operasjonelt 
Vårt mest optimistiske scenario innebærer lave smitterater og en god utrulling av 
vaksiner. Her vil man kunne være 230 i lokalet samtidig som man opprettholder 1 meters 
avstand. 
 
Begrenset kapasitet 
Et mindre optimistisk scenario med begrensning på 100 fysiske deltakere med to meters 
avstand gitt en høyere smitterate. 
 
Digital Streaming 
Strenge tiltak gitt en oppblomstring av smitten hvor arrangementet ikke blir lovlig. Full 
digital produksjon. 
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Kostnadsposter - Noter  
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Beskrivelse

 
 

Budsjett  
Per nå har prosjektet en kapital på 0NOK. Dog har vi underskuddsstøtte fra NHHS til å gå 
10K i minus. Uten støtte vil ikke TEDxBergen kunne la seg gjennomføre.  
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Notene til budsjettet finnes over under kostnader - noter.  
 
Vedtekter og regler for TEDxBergen. Disse følger på engelsk 

ARTICLE I — NAME AND PURPOSE  
Section 1 — Name: The name of the organization shall be TEDxBergen. As a non-
profit  organization with an organizational number, TEDxBergen is subject to the 
laws of Norway.  
Section 2 — Purpose: TEDxBergen’s purpose is to  
a) Organize a conference under the TED-organization. The conference should 
adhere to  all demands set by TED (Enclosure TEDx Rules)  
b) Create an event that inspires and gives something to think about  
c) Make good thoughts and ideas available for attendees and in this way encourage 
open  discussion among conference guests  
d) In line with TEDx rules, TEDxBergen is a non-profit organization and shall 
therefore not  create any surplus  



21/21 Søknad Ted X Bergen 2021 - 21/04110-1 Søknad Ted X Bergen 2021 : Søknad LMU TEDxBergen

ARTICLE II — MEMBERSHIP  
Section 1 — Eligibility for membership: All those interested in taking part in 
organizing  TEDxBergen are eligible to apply for membership.  
Section 2 — Application for membership: Two application rounds are held annually 
in  February and August.  
Section 3 — Membership is granted: From the day onwards that a membership is 
granted, one is a full member of TEDxBergen. All work required is voluntary. No 
membership fees  are collected from members.  
Section 4 — Rights of members: Each member shall be eligible to vote in the 
annual  meeting. Each member also is able to appoint one voting representative to 
cast the  member’s vote in the annual meeting.  
Section 4 — Resignation and termination: Any member may resign by letting 
the  organization know by a letter or an email.  

ARTICLE III — MEETINGS OF MEMBERS  
Section 1 — Annual meetings: An annual meeting of the members shall take place 
in the  month of January; the specific date, time and location will be designated by 
the current leader.  
Section 2 – Notice of annual meeting: All members shall be invited to the annual 
meeting  at least a month before the meeting is scheduled to take place.  
Section 3 — Task list: All members will be notified of all issues discussed in the 
yearly  meeting at least a week before the meeting is scheduled to take place.  
Section 4 — Right to vote: All members have equal right to vote. All members shall 
be  appointed for one vote.  
Section 5 — The leader of the annual meeting: The leader of the annual meeting 
will be  chosen by those attending the annual meeting.  
Section 6 — Voting: All issues to be voted on shall be decided by a simple majority. 
Blank  votes shall be considered as no vote at all.  
Section 7 — Tasks: in the annual meeting, the following topics will be discussed 
9  
a) Annual report  
b) Accounts audited  
c) Approve annual budget  

ARTICLE III — RIGHTS AND LIABILITIES OF MEMBERS  
Section 1 — No member has a right to the funds of the organization. Furthermore, 
no  member is liable for the deficit made by the organization. In case the organization 
has  deficit at the end of the year, NHHS will cover that sum from their budget. Any 
surplus will  automatically be transferred to the next budget.  
Section 2 — In the event of dissolution, the funds will be given back to the 
respective  organizations that provided the funds.  
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ARTICLE VII — AMENDMENTS  
Section 1 — Amendments: These bylaws may be amended when necessary by 
two-thirds  majority. 

 

Sluttnote 

I søkende stund er vi klar over at arrangementet vi søker om midler til befinner 

seg i nær fremtid. Det er hvorfor vi finner det passende å legge ved at 

TEDxBergen slett ikke fant sted i fjor og derfor har vært avhengig i år av at 

noen ildsjeler har prøvd å ta opp kampen for å igjen kunne by på et lærerikt 

arrangement i år. Vi forstår at det er usikkerhet tilknyttet hvilken del av 

budsjettet som vil bli aktuelt, men vi vil selvfølgelig følge innledende statutter 

og gi tilbake det som skulle vært til overs. I skrivende stund er det 

«operational» planen som vil gjennomføres med opptil 300 seter i Aulaen. 

Dette tallet vil sannsynligvis ikke bli mindre og kan muligens økes hvis 

smittesituasjonen gjør det mulig. Samtidig kan vi meddele at den sene 

oppstarten også har medført at vi ikke har fått inn sponsoravtaler og dermed 

stiller oss enda mer avhengige av dere. Hvilket vi håper også vil falle dere til 

gode. 

 
Ser frem til å høre fra dere. 

 

Leonard Bonnet Vestrheim 

Sponsorteamet TEDxBergen 2021 
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EVENTUELT LMU 2021 

  
Saksbehandler Brigt Vaage 
Arkivreferanse 21/00603-4 
 
 
 
 

    
 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Læringsmiljøutvalget 22.09.2021            

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Vedtak blir til i møtet 
 
Bakgrunn: 
Eventuelt saker opplyses om i starten av møtet 
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