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Innkalling til første Studentutvalgsmøte - studieåret 2019/2020 

 
Møtedag:  mandag 16. september 2019 
Møtetid: 18:00-20:00 
Sted:   Rom 305, Eilert Sundts hus 
 

 

Konstitueringssaker  
  
Sak nr. 1             Godkjenning av innkalling  
Sak nr. 2             Valg av ordstyrer og referent  
  

Orienteringssaker  
  
Sak nr. 3             Orientering fra leder/nestleder  
Sak nr. 4             Orientering fra PU/FU  
Sak nr. 5             Orientering fra verv/komiteer               
  

Diskusjons- og vedtakssaker  
  
Sak nr. 6            Hva er SVSU og hvordan arbeider vi?  
                            v/Matias Robberstad Vangen, nestleder  
  
Sak nr. 7            Internkonstituering   
                            FU/PU-representanter som ikke ble valgt på Studentrådsmøtet    
                            internkonstitueres til SVSU. 
  
Sak nr. 8            Valg av verv i Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
                            Vi skal velge følgende verv i SVSU for studieåret 2019-2020:  
  

 Økonomiansvarlig  
 Bokskapsansvarlig  
 Referent/sekretær  
 Sosiale medier-ansvarlig  
 Arrangementsansvarlig og arrangementskomité   
 Tre representanter til Forum for studiespørsmål med vara  



 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet / The Faculty of Social Sciences 
Universitetet i Oslo / The University of Oslo 

 Én representant til Det lokale arbeidsmiljøutvalget (LAMU) med vara  
 Tre representanter til Næringslivsutvalget med vara  
 Fakultetsstyret (Leder og nestleder samt én valgt representant fra SU)   
 Vara til Studentparlamentet  

  
Sak nr. 9              Orientering og diskusjon rundt FORUM-konferansen 
                             v/Lars Oskar Slatlem Vik, leder 
                         Forum for studiespørsmål arrangerer seminar 19.-20. september. Blant   
           annet er tverrfaglighet og arbeidslivsrelevans temaer som skal diskuteres.  
  
Sak nr. 10            Praksis hos PSI-BA  

   Studentdemokratiet ved PSI-BA ønsker å fremme forslag om praksisfag til   
   deres programråd og ønsker SVSU som støttespiller.  

  
Sak nr. 11            Diskusjon og idémyldring for handlingsplan for året   
                              Vi diskuterer og idémyldrer om hvor stor handlingsplan SVSU skal ha, og   
                              hva den skal inneholde. Endelig handlingsplan vedtas innen enden av   
                              september.  

 Hva er viktig for dere/deres PU/FU at SVSU involverer seg i dette året  
 Hvilke saker bør SVSU fokusere ekstra på  
 Hvordan kan SVSU bli mer synlig og tilgjengelige for studentene på SV-  
      fakultetet  
 Hvordan kan SVSU gjøre SV-fakultetet til en bedre plass å være student  
  

Sak nr. 12           Gjennomgang av bokskaprutiner                                   
                              v/Synne Abrahamsen. Gjennomgang av rutiner for bokskap og bokskap-   
                              kontorvakter.  
  
Sak nr.  13           Eventuelt   
  
  
Beste hilsen  
  
Lars Oskar Slatlem Vik  
Leder av Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
  
Matias Robberstad Vangen  
Nestleder av Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
 
 


