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Konstitueringssaker 

 

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

Sak nr. 2 Valg av ordstyrer og referent 

 

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

- Leder 

o Møte ULF, samlet sosialt ansvarlige på fakultetet, med hensikt for de å bli 

kjent 

▪ Laget en plattform for de, etablert nettverk 

o Minner om rydding på kontoret 

- Nestleder 

o Møte i NLU 

o Minner om Martes og egne kontakter på fakultetet 

o Møte med Studiedekan og assisterende fakultetsdirektør 

▪ Diskrepans mellom ulike studier i hvordan informasjon om inntakssnitt 

formidles 

▪ Evaluering av digital komite 

 

- Sak nr. 4 Orientering fra FU/PU 

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

- SGOs arrangement “frokostseminar” diskuteres. 

 

- Sak nr. 5 Orientering fra SVSUs verv  

- Økonomiansvarlig 

o Revisjonsskjemaer etablert. 

o Vil lage oversikt over kontonumre og kontaktinformasjon for honorar. 

- Digital komité 

o Engelsk versjon av nettskjema laget, sendes ut i løpet av dagen. 

o Oppfordrer til ytterligere promotering av nettskjema. 

- Bokskapsansvarlig 

o Går gjennom bokskapslistene innen 18.10.2020. 

- Næringslivsutvalget 
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o Møte med studiedekan, assisterende fakultetsleder, arbeidslivskoordinator og 

karrieresenteret. Diskuterte strategi og tiltak for å styrke fakultetets arbeid i 

tilknytning til arbeidslivsrelevans.  

- Arrangementskomite 

o Møte, fastsatt datoer 

 

Diskusjons- og vedtakssaker 

 

- Sak nr. 6 Valgordning 

- Leder redegjør: Nåværende valgordning av SV-fakultetets representant til 

Studentparlamentet er ikke i tråd med SP sine retningslinjer. Forslag om allmøte for 

valg av SP-representant, med leder og nestleder også valgt derfra. 

- Nestleder redegjør for nåværende ordning. 

- Etablering av valgkomité 

o Fordelene involverer nærhet til studentene, ryddighet, og demokrati. 

- Ser behov for økt åpenhet og promotering av stillingen 

o Behov for å kunne sikre kvalifisert flertall. Ideelt sett bør så mange som mulig 

delta.  

- Valg av leder og nestleder 

o Diskusjon om fremgangsmåte med referanse til handlingsplanens forslag om å 

etablere valgkomité. 

- Forslag: Tidligere studentrådsmøte i mai blir nå allmøte. 

- Vedtak: Nedsettelse av valgkomité. 

 

- Sak nr. 7 Datoer for arrangementer H20/V21 

- Fastsetting av datoer ut høstsemesteret. 

o Kaffe og prat 

▪ Dato fastsettes til 26 oktober, 09:00-13:00 

o Høstmiddag internt i SVSU 
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▪ Dato fastsettes til 5 november. 

o Julefilm i Auditoriet 

▪ Dato fastsettes til mandag 30 november. 

- Etablering av en tentativ plan for vårsemesteret. 

o Arrangementskomiteen vil presentere en tentativ plan til diskusjon ved 

senere anledning. 

 

- Sak nr. 8 Handlingsplan 

- Fremgangsmåte for distribuering av handlingsplanen. 

o Facebook, SVSU-nettsida 

o Bør deles ut til FU/PU. SVSU-representantene bør ta ansvar for å dele og legge 

frem handlingsplanen i sine utvalg. 

o Bør være så åpent som mulig. Det er ønskelig for utvalget at så mange 

studenter som mulig ser planen. 

 

- Sak nr. 9 Koronasituasjonen 

- Nestleder orienterer for nåværende situasjon. 

o Nokså høyt smittetall, og dermed fremdeles en overhengende fare for 

innskrenkninger. 

o Neste semester ser ut til å ligne dette. Samtlige studieprogrammer vil ha et 

digitalt alternativ, med variasjoner mellom studier i den fysiske 

tilstedeværelsen. 

- Romutnyttelsen har ikke tilpasset seg smittevernsituasjonen, hvilket resulterer i at 

mange lesesaler ikke utnyttes til sitt potensiale. Tas videre til fakultetsledelsen.  

- Gjennomføringen av eksamen dette semesteret 

o Uklarhet ved enkelte emner om hvorvidt eksamen skal foregå fysisk eller 

digitalt. Tas videre til studieledelsen. 

 

- Sak nr. 10 Kollokviefadderordningen 
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- Ny evaluering av ordningen 

o Kartlegging av utbyttet av ordningen på ulike FU/PU.  

o Det merkes at fadderne ikke rigid følger planene de har fått utdelt, og ser 

dette som en positiv utvikling. Det er bra at kollokviefadderne tar eierskap 

over opplegget. 

o Ved enkelte FU/PU er det problemer med oppmøte, knyttet til 

informasjonsdistribueringen.  

o Ordningen er god, og bør vurderes også etter at smittevernssituasjonen roer 

seg. 

 

Annet 

 

Sak nr. 11 Mat til skapklipp 

- Smittevernsituasjonen gjør at pizzaservering er problematisk. 

- Bokskapsansvarlig får frihet til å bestille og organisere matserveringen. 

 

 

 

 

Oslo 16.10.2020 

 

Beste hilsen, 

 

Are Kolltveit 
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