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Informasjonsutveksling
Rektor informerte om:

Tilsetting i midlertidig stilling som instituttleder ved Institutt for mikrosystemer, ref.
styresak 38/18 (Delegert fullmakt for tilsetting i midlertidig stilling som instituttleder ved
Institutt for mikrosystemer). Et innstillingsutvalg, ledet av dekan Morten Chr. Melaaen,
gjennomførte intervjuene av de fire interne søkerne til stillingen. Utvalget innstilte
professor Einar Halvorsen som instituttleder. Halvorsen ble deretter tilsatt av rektor.

Etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet – tilbakemelding, jf. også meldingssak.


USN er blitt et Fairtrade-universitet – det første i Norge!



Human Rights Education Review – USNs første vitenskapelige tidsskrift (open access).



SHOT-undersøkelsen (studentenes helse- og trivsels-undersøkelse). Et arbeid er satt i
gang, sammen med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, for å følge opp de problemene
som avdekkes i undersøkelsen.

Styreleder ønsket en orientering fra rektors dialog med historiemiljøet på campus Bø. Rektor
orienterte om at det vil bli lagt frem en egen sak for styret om USNs forvaltning av historie som
fag i november. I tillegg vil det bli lagt frem følgende to saker i november som gjelder studiene
ved USN; Gjennomgang av prinsipper for det videre studieporteføljearbeidet og Fastsettelse av
studieporteføljen 2019-2020.
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Direktør for infrastruktur informerte om:

USN Digital: Arbeidet med en digital integrert studentinformasjon. Digital strategi er
under utarbeidelse, og skal behandles i styrets desembermøte. Ny kommunikasjonsstrategi er også under arbeid. Det er et mål å få til mest mulig målrettet studentinformasjon, og direktøren informerte om ulike aktuelle tiltak for å få dette til.

Vedtakssaker
39/18

18/00402-7

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste til styremøtet 19.10.2018
Godkjenning av møteprotokoll frå styremøtet 15.06.2018

4

40/18

18/00930-17

Delårsregnskapsrapport 2. tertial 2018

4

41/18

17/08048-4

Statsbudsjettet 2019 – orientering og foreløpig fordeling

4

42/18

18/08663-1

Budsjettforslag 2020 - satsningsforslag utenfor rammen

5

43/18

17/04010-12

Merittering av undervisning - USN
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44/18

18/08845-1

Omgjøring av mandat for og sammensetningen av Forskningsutvalget
ved USN

7

45/18

18/09151-1

Akkreditering og etablering av Msc of Management Information
Systems

7

46/18

18/01556-10

Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved
Universitetet i Sørøst-Norge

8
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18/09251-1

Campusutvikling USN oppfølging og status
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48/18

18/08925-1

Deleierskap i Khrono
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49/18

18/09072-1

Fast stilling som kommunikasjons- og
markedsdirektør/avdelingsdirektør ved Universitetet i Sørøst-Norge
(USN) - Godkjenning av utlysningstekst

10

50/18

18/09010-1

Fast stilling som forskningsadministrativ direktør/avdelingsdirektør ved
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

11

18/06980-4

Tilsettingssak - midlertidig stilling som instituttleder ved Institutt for
industriell økonomi, strategi og statsvitenskap (ISS) –
Handelshøyskolen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

11

51/18

Orienteringssaker

12/18

18/00949-5

Revisjonsområde - varslingskanal ved USN

12

Meldingssaker

4/18

18/00401-4

Meldingssaker til styremøtet 19.10.2018

12
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Vedtakssaker

39/18 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste til styremøtet 19.10.2018
Godkjenning av møteprotokoll frå styremøtet 15.06.2018
Behandlet av
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge

Møtedato
19.10.2018

Saknr
39/18

Forslag til vedtak
Styret godkjenner møteinnkalling og sakliste til styremøtet 19.10.2018.
Styret godkjenner møteprotokoll frå styremøtet 15.06.2018.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Styret godkjenner møteinnkalling og sakliste til styremøtet 19.10.2018.
Styret godkjenner møteprotokoll frå styremøtet 15.06.2018.

40/18 Delårsregnskapsrapport 2. tertial 2018
Behandlet av
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
19.10.2018
15.10.2018

Saknr
40/18
28/18

Forslag til vedtak
Regnskapet for 2. tertial 2018 med ledelseskommentar, kontantstrømoppstilling, noter og internregnskap
tas til etterretning.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Regnskapet for 2. tertial 2018 med ledelseskommentar, kontantstrømoppstilling, noter og
internregnskap tas til etterretning.

41/18 Statsbudsjettet 2019 – orientering og foreløpig fordeling
Behandlet av
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
19.10.2018
15.10.2018

Saknr
41/18
18/18

___
www.usn.no

Side 4 av 12

Forslag til vedtak
Styret tar forslaget til statsbudsjettet 2019, bevilgningen til USN og foreløpig intern fordeling til
orientering. Endelig forslag til budsjett for 2019 legges fram for styret i desember.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Styret tar forslaget til statsbudsjett 2019, bevilgningen til USN og foreløpig intern fordeling til
orientering. Endelig forslag til budsjett for 2019 legges fram for styret i desember.

42/18 Budsjettforslag 2020 - satsningsforslag utenfor rammen
Behandlet av
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
19.10.2018
15.10.2018

Saknr
42/18
21/18

Forslag til vedtak
Styret slutter seg rektors fremlagte prioriteringer av satsningsforslag utenfor rammen 2019. Rektor gis
fullmakt til å ferdigstille brevet og oversende dette til KD innen fristen.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Styret slutter seg til rektors fremlagte prioriteringer av satsningsforslag utenfor rammen 2019.
Rektor gis fullmakt til å ferdigstille brevet og oversende dette til KD innen fristen.

43/18 Merittering av undervisning - USN
Behandlet av
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
19.10.2018
15.10.2018

Saknr
43/18
17/18

Forslag til vedtak
1. Det etableres et meritteringssystem for fremragende undervisning ved USN som følger:
a) Det etableres et Nettverk for fremragende undervisere ved USN. Nettverkets formål er å være en
arena til utdanningsfaglig utvikling i USN som institusjon og for nettverkets medlemmer.
b) Ansatte i undervisnings- og forsker stillinger ved USN på førstestillings- eller toppstillingsnivå kan
etter søknad bli Merittert underviser og medlem av nettverket, dersom de etter vurdering
oppfyller kriteriene for medlemskap. Søknaden skal tydelig dokumentere vesentlig høyere
undervisningskompetanse enn det som forventes i stillingskategorien de har på
søknadstidspunktet. Rektor får fullmakt til å utvide målgruppen for søkere dersom det er
hensiktsmessig.
___
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5.

6.
7.

c) Kriteriene for å bli Merittert underviser fastsettes slik det foreslås av rektor.
d) Rektor får fullmakt til å oppnevne en eller flere vurderingskomitéer for søknader om å bli
Merittert underviser. Det skal være minst en student med studierett i vurderings- komitéen.
De ansatte som etter søknad blir Meritterte undervisere, får et varig lønnstillegg på kr 30 000.- pr år.
Det instituttet der den meritterte underviser er ansatt får et engangsbeløp på kr 30 000.- som skal
benyttes til utdanningsfaglige tiltak i samråd med den meritterte. Rektor får fullmakt til å justere
disse incentivene ved behov. Incentivene dekkes av det sentrale budsjettet for institusjonen det
første året for den meritterte. Deretter dekkes den merittertes lønn på vanlig måte over ordinært
budsjett ved fakultetet.
Det er et mål at antall meritterte undervisere skal være minst 25 innen utgangen av 2023. Første
utlysing skal skje i løpet av 2019.
Det settes av 1,6 mill. per år til meritteringssystemet. Rammen skal i hovedsak benyttes slik det
fremgår i denne saken.
Rektor får fullmakt til å opprette og å gi mandat til en referansegruppe for meritteringssystemet.
Referansegruppen skal sikre bred forankring for og informasjon om systemet i ledelsen og
organisasjonen for øvrig.
Meritteringssystemet forankres i Avdeling for utdanning og studiekvalitet, enhet for Digitalisering og
Utdanningskvalitet (eDU).
Meritteringssystemet skal evalueres kontinuerlig, men systemet som helhet evalueres senest i løpet
av 2023.

Rektor endret tilrådingen i møtet slik (pkt. 2, første setning):
De ansatte som etter søknad blir meritterte undervisere, får et varig lønnstillegg pr år (kronetillegg) som
fastsettes etter forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene. Størrelsen på lønnstillegget bør
harmoniseres med andre institusjoner i sektoren og anslagsvis være i størrelsesorden kr 30 000,- per år.
Det instituttet der den meritterte underviser er ansatt får et engangsbeløp på kr 30 000,- som ….
Anders Davidsen fremmet følgende forslag:
Meritteringssystemet for USN omfatter alle vitenskapelige stillingskategorier.

Votering
Anders Davidsens forslag falt med 4 mot 7 stemmer.
Rektors endrede tilråding ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Det etableres et meritteringssystem for fremragende undervisning ved USN som følger:
a. Det etableres et Nettverk for fremragende undervisere ved USN. Nettverkets formål er å
være en arena til utdanningsfaglig utvikling i USN som institusjon og for nettverkets
medlemmer.
b. Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved USN på førstestillings- eller
toppstillingsnivå kan etter søknad bli Merittert underviser og medlem av nettverket,
dersom de etter vurdering oppfyller kriteriene for medlemskap. Søknaden skal tydelig
dokumentere vesentlige høyere undervisningskompetanse enn det som forventes i
stillingskategorien de har på søknadstidspunktet. Rektor får fullmakt til å utvide
målgruppen for søkere dersom det er hensiktsmessig.
c. Kriteriene for å bli Merittert underviser fastsettes slik det foreslås av rektor.
d. Rektor få fullmakt til å oppnevne en eller flere vurderingskomitéer for søknader om å bli
Merittert underviser. Det skal være minst en student med studierett i
vurderingskomitéen.
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2. De ansatte som etter søknad blir meritterte undervisere, får et varig lønnstillegg pr år
(kronetillegg) som fastsettes etter forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene. Størrelsen
på lønnstillegget bør harmoniseres med andre institusjoner i sektoren og anslagsvis være i
størrelsesorden kr 30 000.- per år. Det instituttet der den meritterte underviser er ansatt får et
engangsbeløp på kr 30 000,-, som skal benyttes til utdanningsfaglige tiltak i samråd med den
meritterte. Rektor får fullmakt til å justere disse incentivene ved behov. Incentivene dekker den
merittertes lønn på vanlig måte over ordinært budsjett ved fakultetet.
3. Det er et mål at antall meritterte undervisere skal være minst 25 innen utgangen av 2023. Første
utlysing skal skje i løpet av 2019.
4. Det settes av 1,6 mill. pr år til meritteringssystemet. Rammen skal i hovedsak benyttes slik det
fremgår i denne saken.
5. Rektor får fullmakt til å opprette og å gi mandat til en referansegruppe for meritteringssystemet.
Referansegruppen skal sikre bred forankring for og informasjon om systemet i ledelsen og
organisasjonen for øvrig.
6. Meritteringssystemet forankres i Avdeling for utdanning og studiekvalitet, enhet for Digitalisering
og Utdanningskvalitet (eDU).
7. Meritteringssystemet skal evalueres kontinuerlig, men systemet som helhet evalueres senest i
løpet av 2023.

44/18 Omgjøring av mandat for og sammensetningen av Forskningsutvalget
ved USN
Behandlet av
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
19.10.2018
15.10.2018

Saknr
44/18
22/18

Forslag til vedtak
Styret vedtar nytt forslag til sammensetning og mandat for Forskningsutvalget ved Universitetet i SørøstNorge, med ikrafttredelse 01.01.2019.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Styret vedtar nytt forslag til sammensetning og mandat for Forskningsutvalget ved Universitetet i
Sørøst-Norge, med ikrafttredelse 01.01.2019.

45/18 Akkreditering og etablering av Msc of Management Information
Systems
Behandlet av
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
19.10.2018
15.10.2018

Saknr
45/18
24/18
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Forslag til vedtak
1. Styret akkrediterer og etablerer studietilbodet «MSc of Management Information Systems»
2. Igangsetjing av studieprogrammet føreset at styret gjer eige vedtak i samband med den årlege
fastsetjinga av studieporteføljen ved USN.

Votering
Samrøystes vedteke

Vedtak
1. Styret akkrediterer og etablerer studietilbodet «MSc of Management Information Systems».
2. Igangsetjing av studieprogrammet føreset at styret gjer eige vedtak i samband med den årlege
fastsetjinga av studieporteføljen ved USN.

46/18 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved
Universitetet i Sørøst-Norge
Behandlet av
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
19.10.2018
15.10.2018

Saknr
46/18
30/18

Forslag til vedtak
1. Styret oppnevner følgende studentmedlemmer som følge av valg i Studentdemokratiet og nye
oppnevninger av studentmedlemmer:
 Jenny Eriksrød Nordby
Utdanningsfelt: Grunnskolelærerutdanning 1-7, HIU, campus Porsgrunn
 Camilla Kristoffersen
Utdanningsfelt: Bachelor i vernepleie, HS, campus Porsgrunn
2. Studentmedlemmene oppnevnes for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Styret oppnevner følgende studentmedlemmer som følge av valg i Studentdemokratiet og nye
oppnevninger av studentmedlemmer:
 Jenny Eriksrød Nordby
Utdanningsfelt: Grunnskolelærerutdanning 1-7, HIU, campus Porsgrunn
 Camilla Kristoffersen
Utdanningsfelt: Bachelor i vernepleie, HS, campus Porsgrunn
2. Studentmedlemmene oppnevnes for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019.

___
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47/18 Campusutvikling USN oppfølging og status
Behandlet av
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
19.10.2018
15.10.2018

Saknr
47/18
25/18

Forslag til vedtak










Campus Drammen - Styret tar saken til orientering.
Campus Vestfold SIM-senter for Fakultet for Helse og Sosialvitenskap – Styret slutter seg til behovet
for et utvidelse av øvingsarealet og utvikling av SIM-senter. Forslag til tilleggsavtale til eksisterende
husleiekontrakt skal legges fram for styret for godkjenning. Nødvendig vitenskapelig utstyr knyttet til
arealet fremmes av Fakultet for Helse og Sosialvitenskap og innarbeides budsjettprosessen for 2020.
Campus Vestfold studentsosiale lokaler – KRO. Styret gir rektor fullmakt til å framforhandle revidert
husleiekontrakt for et tilbygg og ombygging av lokaler i idrettsbygget tilpasset studentsosiale
aktiviteter innenfor rammer gitt av saksframlegget.
Campus Kongsberg – Styret ber rektor om å arbeide videre med ulike løsninger for å avbøte den
pressede kontorsituasjonen.
Campus Bø – Styret ber rektor legge fram en ny vurdering av behovet for utbygging etter at sak om
studieportefølje er framlagt for styret og eventuelle arealbehov knyttet til arbeidet med å etablere en
forskningspark er avklart.
Campus Rauland – Styret tar til etterretning at forslag til ny leiekontrakt for campus Rauland vil bli
framlagt for styret ila høsten 2018/tidlig 2019.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak










Campus Drammen – Styret tar saken til orientering.
Campus Vestfold SIM-senter for Fakultet for helse- og sosialvitenskap – Styret slutter seg til
behovet for en utvidelse av øvingsarealet og utvikling av SIM-senter. Forslag til tilleggsavtale
til eksisterende husleiekontrakt skal legges fram for styret for godkjenning. Nødvendig
vitenskapelig utstyr knyttet til arealet fremmes av Fakultet for helse- og sosialvitenskap og
innarbeides i budsjettprosessen for 2020.
Campus Vestfold studentsosiale lokaler – KRO. Styret gir rektor fullmakt til å framforhandle
revidert husleiekontrakt for et tilbygg og ombygging av lokaler i idrettsbygget tilpasset
studentsosiale aktiviteter innenfor rammer gitt av saksframlegget.
Campus Kongsberg – Styret ber rektor om å arbeide videre med ulike løsninger for å avbøte
den pressede kontorsituasjonen.
Campus Bø – Styret ber rektor legge fram en ny vurdering av behovet for utbygging etter at
sak om studieportefølje er framlagt for styret og eventuelle arealbehov knyttet til arbeidet
med å etablere en forskningspark er avklart.
Campus Rauland – Styret tar til etterretning at forslag til ny leiekontrakt for campus Rauland
vil bli framlagt for styret ila høsten 2018/tidlig 2019.

48/18 Deleierskap i Khrono
Behandlet av
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
19.10.2018
15.10.2018

Saknr
48/18
32/18
___
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Forslag til vedtak
Styret gir sin tilslutning til prinsipputtalelsen som fremgår av saken og gir rektor fullmakt til å inngå avtale
med OsloMet innenfor en ramme oppad avgrenset til kr 500 000.- årlig. En forutsetning for
avtaleinngåelse må være at tilnærmingen får bred oppslutning i sektoren.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Styret gir sin tilslutning til prinsipputtalelsen som fremgår av saken og gir rektor fullmakt til å inngå
avtale med OsloMet innenfor en ramme oppad avgrenset til kr 500 000,- årlig. En forutsetning for
avtaleinngåelse må være at tilnærmingen får bred oppslutning i sektoren.

49/18 Fast stilling som kommunikasjons- og
markedsdirektør/avdelingsdirektør ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Godkjenning av utlysningstekst
Behandlet av
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
19.10.2018
15.10.2018

Saknr
49/18
33/18

Forslag til vedtak
USN lyser ut fast 100 % stilling som kommunikasjons- og markedsdirektør. Direktøren leder Avdeling for
kommunikasjon og marked. Avdelingslederen rapporterer til rektor og inngår i universitetets ledergruppe.
Forslag til utlysningstekst godkjennes med eventuelle korrigeringer foretatt av styret.
Rektor gis fullmakt av styret til å oppnevne innstillingsutvalg i tråd med UH-loven § 11-1 (3) og styrets
føringer for videre tilsettingsprosess.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
USN lyser ut fast 100 % stilling som kommunikasjons- og markedsdirektør. Direktøren leder
Avdeling for kommunikasjon og marked. Avdelingslederen rapporterer til rektor og inngår i
universitetets ledergruppe. Forslag til utlysningstekst godkjennes med eventuelle korrigeringer
foretatt av styret.
Rektor gis fullmakt av styret til å oppnevne innstillingsutvalg i tråd med UH-loven § 11-1(3) og
styrets føringer for videre tilsettingsprosess.

___
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50/18 Fast stilling som forskningsadministrativ direktør/avdelingsdirektør
ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Behandlet av
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
19.10.2018
15.10.2018

Saknr
50/18
26/18

Forslag til vedtak
Styret støtter rektors forslag om opprettelse av stilling som forskningsadministrativ
direktør/avdelingsdirektør i fast 100% stilling med ansvar og myndighet slik det fremgår av saken.
Styret er tilsettingsorgan for avdelingsdirektører ved USN.
Rektor gis fullmakt av styret til å utarbeide utlysningstekst, lyse ut stillingen og oppnevne innstillingsutvalg
i tråd med UH-loven § 11-1 (3) og styrets føringer for videre tilsettingsprosess.

Rektor justerte tilrådingen i møtet med følgende tillegg:
Forskningsadministrativ direktør rapporterer til viserektor for forskning, innovasjon og
internasjonalisering.
Viserektor for forskning innovasjon og internasjonalisering fratrer sin stilling 31.12.18 da han er tilbudt
stilling som professor på kvalifiseringsvilkår ved USN. Styret ber rektor om å lyse ut stillingen internt for
perioden 1.1.19 – 31.07.20.

Votering
Den justerte tilrådingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Styret støtter rektors justerte forslag om opprettelse av stilling som forskningsadministrativ
direktør/avdelingsdirektør i fast 100 % stilling med ansvar og myndighet slik det fremgår av saken.
Forskningsadministrativ direktør rapporterer til viserektor for forskning, innovasjon og
internasjonalisering.
Styret er tilsettingsorgan for avdelingsdirektører ved USN.
Rektor gis fullmakt av styret til å utarbeide utlysningstekst, lyse ut stillingen og oppnevne
innstillingsutvalg i tråd med UH-loven § 11-1(3) og styret føringer for videre tilsettingsprosess.
Viserektor for forskning innovasjon og internasjonalisering fratrer sin stilling 31.12.18 da han er
tilbudt stilling som professor på kvalifiseringsvilkår ved USN. Styret ber rektor om å lyse ut stillingen
internt for perioden 1.1.19 – 31.07.20.
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51/18 Tilsettingssak - midlertidig stilling som instituttleder ved Institutt for
industriell økonomi, strategi og statsvitenskap (ISS) – Handelshøyskolen
Behandlet av
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge

Møtedato
19.10.2018

Saknr
51/18

Vedtak
Jan Velvin tilsettes i midlertidig 100 % stilling som instituttleder for Institutt for industriell økonomi,
strategi og statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen, for perioden
01.01.2019 – 31.12.2020.

Orienteringssaker

12/18 Revisjonsområde - varslingskanal ved USN
Behandlet av
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
19.10.2018
15.10.2018

Saknr
12/18
29/18

Styret tok opplysningene til orientering.

Meldingssaker

4/18 Meldingssaker til styremøtet 19.10.2018
Behandlet av
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge

Møtedato
19.10.2018

Saknr
4/18

- Saker tatt på fullmakt siden forrige styremøte:
o Økonomiske sanksjoner ved forsinket kunngjøring av sensur
o Tilsetting i midlertidig stilling som instituttleder ved Institutt for mikrosystemer (muntlig
orientering fra rektor under informasjonsutvekslingen)
- Etatsstyring 2018 – Tilbakemelding til Universitetet i Sørøst-Norge
- USN: Fairtrade universitet – oppnevning av styringsgruppe og mandat
- Referat fra møte 13.06.2018 i Forskningsutvalget
- Referat fra IDF-møtet 15.10.2018
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