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Referat sjette SVSU-møte, studieåret 2020/2021  

Møtedag: 13.11.2020  

Møtetid: 08:15  

Sted: zoom 

Konstitueringssaker 

Sak nr. 1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige SVSU-møte 

- Sak 8 fra innkalling fjernes 

- Sekretær får redaksjonell frihet til språkvask 

Sak nr. 2 Valg av ordstyrer og referent 

Orienteringssaker  

Sak nr. 3 Orientering fra SVSU v/leder/nestleder 

- Leder:  

- Møte i studentutvalgslederforum (SULF), diskutert ulikheter i lønnsordninger 

mellom utvalg. Vil oppfordre studentparlamentet til å koordinere dette i 

større grad. 

- Nestleder: 



- FUS-møte, diskutert ulikheter i lønninger og opplæring for nye 

utvalgsmedlemmer, samt muligheten for mer koordinering og kurstilbud 

- SV, HF og NM har i samarbeid med karrieresenteret tatt initiativ til å skape en 

mer helhetlig tilknytning mellom studenter og arbeidslivet. Vi ønsker at NLUs 

synspunkter og innspill blir tatt hensyn til i arbeidsgruppa. 

- Har diskutert utnyttelse av lesesal, med begrenset progresjon 

- Anbefaler nettsiden “sikresiden.no”, en platform med informasjon og støtte 

for ulike vanskelige situasjoner i tilknytning til universitetet. 

 

Sak nr. 4 Orientering fra FU/PU 

- Alle medlemmene gjennomgår kort hva som har skjedd i deres utvalg. 

- Mange utvalg har sett seg nødt til å avlyse arrangementer av 

smittevernshensyn.  

- Noen arrangementer som fremdeles kan gjennomføres er: digital 

julekalender, gåturer og motivasjonstiltak i møte med eksamensperioden. 

Sak nr. 5 Orientering fra SVSUs verv 

- LAMU 

- Diskutert smittesituasjon, vil se på luftkvaliteten i lesesalene videre. 

Responsen fra universitetet har ikke vært god nok i denne saken. 

- Ønsker bedre tilbud for glass- og metallgjenvinning. 

- Stengingen av kollokvierom i 2. etasje er vanskelig for mange. Det kan ha ført 

til økt bruk av foajeen, hvor smittevernsfasilitetene ikke er like gode. 

- NLU 

- Arbeidslivsdagene er i rute. 

- Innen søndag 22. november skal alle arbeidsgivere utvalget vil ha med være 

kontaktet og med på opplegget. 

- De som har meldt seg som frivillige kan avvente videre informasjon fra Sivert i 

nær fremtid. 

- Økonomi 

- Har ikke søkt om videre arrangementsstøtte.  

- Jobber med overlappsnotat. 

- Forum for studiespørsmål 

- Vil presentere svarene på forrige undersøkelse ved neste forum-møte. Ønsker 

flere besvarelser innen møtet. Dette er en god mulighet til å påvirke 

studenthverdagen.  

- SoMe 

- Har lastet opp bildene. Vil gjøre de tilgjengelige for alle i SVSU 

- Vurderer “PU-takeover”, Hvor fag-og programutvalg får muligheten til å 

presentere seg selv gjennom SVSU. 

- Medlemmene av fag-og programutvalg bes sende bilder fra sine møter til 

SVSU. 

- Vil publisere eksamenstips i ukene fremover. 



Diskusjons- og vedtakssaker 

Sak nr. 6 Endringsforslag til vedtekter 

- Leder og nestleder har formulert et omfattende endringsforslag til vedtekter for 

SVSU. Hele endringsforslaget tilgjengelig i eget vedlegg. 

- Endringsforslaget godtas ved samtlige punkter. 

 

Sak nr. 7 Rehabilitering av Eilert Sundts  

- Leder redegjør for utvikling i situasjonen rundt lesesalsplasser diskutert i forrige 

møte. Har møtt med prosjektgruppa med nestleder og Tonje Johanne Pettersen. 

- Det nåværende forslaget synes ikke å være i tråd med studentenes ønsker, 

men ingen endelig beslutning er fattet ennå.  

- Antall lesesalsplasser er noe misvisende. Kollokvieromsplasser telles som 

lesesalsplasser, som gjør at antallet ordinære lesesalsplasser risikerer å bli noe 

lavere. 

- Den konkrete utformingen av lesesalsplasser er ikke bestemt. 

- Vil ha ekstraordinært allmøte med SVSU og arkitektgruppa. 

- Vil dele plantegninger med FU/PU. 

 

Sak nr. 8 Koronasituasjonen  

- Det er ifølge SiO krav om munnbind i kantina uansett om man kan holde en meters 

avstand. Det er tydelig at dette ikke er godt nok kommunisert. 

- SoMe bør vurdere å promotere testing mer aktivt. 

Sak nr. 9 Datoer for arrangementer V21  

- Leder av arrangementskomiteen presenterer kalender for vårsemesteret. Alle fysiske 

arrangementer planlagt frem mot jul er avlyst. 

- 26. januar, 3. marsj, 19. april: kaffe i foajeen 

- 12. februar: valentinsarrangement. Ser for seg noe som speeddating på zoom. 

Er også et ensomhetstiltak. 

- Siste uke i marsj: påskearrangement 

- 8. april: internmiddag 

- 5. mai: pizza/is til eksamensstudenter 

- komiteen har diskutert arrangementer i tilknytning til idrettsforeninger med SiO 

- Alt vil promotere SVSU og vår sak. Ønsker å bruke SoMe mer aktivt i tilknytning til 

arrangementene. 

- Kalender godkjennes. 

Sak nr. 10 Semesterets foreleser  

- Digital komite får fullmakt for hele arrangementet.  

Sak nr. 11 Printertilganger  



- SVSU har fått tre printertilganger. Diskusjon rundt hvordan disse skal fordeles.  

- Leder, bokskapsansvarlig (Are Kolltveit) og økonomiansvarlig (Tonje 

Johanne Pettersen) får tilgangene. 

Sak nr. 12 Kronikk fra SULF 

- Kronikk skrevet av utvalgsleder i medisin. Den oppfordrer kunnskapsdepartementet 

til å satse mer på digital undervisning. Målet er at alle studentutvalgene på UiO 

skriver under på kronikkene. 

- Alle får til 23:59 13.11. for å lese gjennom og godkjenne kronikken.  

 

Annet  

Sak nr. 13 Eventuelt  

 

 

Oslo 13.11.2020  

 

Beste hilsen,  

 

Are Kolltveit  
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