
 
Tilstede: Marte Ness Thomassen (Leder), Idar Henrik Seem (Nestleder), Jenny Olea Bru 

Benestad (OLA), Kaja Bakke (Vara PECOS), Tonje Johanne Pettersen (Eksternt 

medlem), Sivert Dahle (SAMFØK), Karen Vormdal Johansen (SOS), Théo 

Sevestre (SGO), Hilde Stubhaug Drangsland (PSY Å/B/M), Are Kolltveit (STV) 

Sindre Sollie (OADM), , Ylva Bencze Rørå (TIK), Paula Mortensen (SAPU), Lina 

Midtbø (UTV), Hafdís Jóna Þórarinsdóttir (Vara INTER), Emma Rolfsnes Sele 

(Vara KULKOM) 

 

Ikke tilstede: Stine Ramstad (PECOS), Adrian Lundborg Silva (PSY), markus yuki Nishimura 

(INTER), Caroline Bortne Testman (KULKOM) 

 

Sendt til: Program- og fagutvalg ved SV-fakultetet Studentutvalget ved SV-fakultetet 

Kopi: Assisterende fakultetsdirektør, Studentparlamentet (SP), SVFF 

 

Møtedag: 30.10.2020 

Møtetid: 08:15 

Sted: Zoom 

 

 

Konstitueringssaker 

 

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

Sak nr. 2 Valg av ordstyrer og referent 

 

 

Orienteringssaker 

 

Sak nr. 3 Orientering fra SVSU v/leder/nestleder 
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- Leder: Nytt medlem fra TIK. Opplyser om kontorvaktlister, hvor de på drive er 

gjeldende. Fått nytt bankkort. 

- Nestleder: Alle medlemmer av SVSU har tilgang på lageret. Minner om 

studentbarometeret. Tradisjonelt har vært premie til mestdeltagende fag/program. 

Fakultetsstyremøte torsdag ikke gjennomført. 

 

Sak nr. 4 Orientering fra FU/PU 

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

○ De fleste utvalgene har avlyst eller endret planer for sosiale arrangementer 

som følge av økt fokus på smittevern. 

- TIK har hatt allmøte og valgt Ylva Bencze Rørå som SVSU-representant. 

 

Sak nr. 5 Orientering fra SVSUs verv  

- Forum for studiespørsmål: 

○ Har diskutert honors-programmet på HF, hvor fakultetet sannsynligvis får 10 

plasser.  

○ Muligheten til hybride forelesninger, altså kombinert digital og fysisk 

forelesning, er per nå ikke aktuelt. Det vil sannsynligvis forbli slik frem til jul.  

○ Fakultetsledelsen ser at lesesalene bør tilpasses slik at det er mulig å delta på 

digitale forelesninger fra universitetet.  

○ Studentenes mangel på informasjon om undervisningsopplegget er 

underkommunisert. 

○ Forelesere opplever at de forsøker å tilpasse seg negative tilbakemeldinger, 

men opplever ikke positiv respons i form av mer aktiv deltagelse ved 

endringer i undervisningsopplegget. Mange forelesere savner altså mer 

engasjement fra studentene under digital undervisning. 

● Studenter opplever kanskje ikke at de har innflytelse over 

studenthverdagen.  
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○ Manglende teknisk kompetanse blant forelesere er problematisk i en digital 

studiehverdag. Det er et rimelig minstekrav at det digitale er på plass. 

- Digital komite: 

○ Vil dele undersøkelse sendt ut til SV-studenter om digital studiehverdag. 

- Sosialt ansvarlig 

○ Er ferdig med å ta bilder av utvalgsmedlemmene.  

○ Har laget informasjonsvideo med leder. 

○ Ønsker å opprettholde og videreutvikle medieplattformen til SVSU. 

- Arrangementskomiteen 

○ Har arrangert kaffeservering utenfor ES. Fungerte som god 

informasjonsformidling til studentene. Oppmøte fra SVSUs side kan bli bedre. 

Ønsker å gjenta arrangementet. 

 

 

Diskusjons- og vedtakssaker 

 

Sak nr. 6 Fastsetting av datoer V21 

- Utsettes til neste møte. 

 

Sak nr. 7 Budsjett H20 

- Økonomiansvarlig går gjennom foreslått budsjett 

○ Egne inntekter fra bokskap redusert noe grunnet mindre oppmøte på campus. 

○ Største utgiftspost er arrangementer. 

○ Økte midler til promotering. 

- Vedtak: budsjettet godkjennes. 

 

Sak nr. 8 Arbeidslivsdagene 

- Næringslivsutvalget redegjør for arrangementet, det første arrangementet rettet mot 

arbeidsliv for SV-fakultetet. 
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○ Onsdag til fredag uke 7, 2021. 

○ Vil være en plattform for offentlige og private arbeidsgivere samt alumni fra 

instituttene.  

○ Vil bestå av foredrag, speedintervju og andre arrangementer for arbeidsgivere og 

studenter på dagen, og sosiale arrangementer på kvelden. 

- To alternative ukeplaner legges frem. 

- SVSU får mulighet til å gi innspill for å påvirke arbeidet videre. 

○ Fordel med kombinerte dager er større variasjon. 

○ Speedintervju virker populært. 

○ Casekonrurranser bør vurderes. 

- Det åpnes for SVSU-medlemmene å melde seg til styret for arbeidslivsdagene eller 

som frivillig under arrangementet. 

- Sosiale medier bør involveres tidlig.  

 

Sak nr. 9 Valgkomité 

- Ved forrige møte ble det vedtatt at SV-fakultetets valgordning til Studentparlamentet 

skal oppdateres, blant annet med nedsettelsen av en valgkomite. 

- Leder og nestleder vil presentere vedtaksforslag til studentrådet. Deres forslag vil 

inkludere følgende krav:  

○ Bestående av tre personer,  

○ Minst en mann og en kvinne,  

○ Minst en masterstudent og en bachelorstudent, 

○ En som har vært aktiv i SVSU og en som ikke har det,  

○ Ingen to fra samme studie. 

- SVSU vil utnevne valgkomiteen.  

 

Sak nr. 10 Årets foreleser 

- Diskusjon rundt hvorvidt og eventuelt når det skal gjennomføres.  

○ Vedtak: blir gjennomført hvert semester. 
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○ Nominasjons- og avstemningsprosessen diskuteres. En ren demokratisk prosess 

der alle studenter har muligheten til å nominere og stemme på samme grunnlag 

gir urettferdig fordel til foreleserne med mange studenter. Samtidig er det 

naturligvis ønskelig å involvere studentene i så stor grad som mulig i 

beslutningsprosessen. 

○ Diskusjonen vil tas videre ved neste møte.  

 

Sak nr. 11 Skapklipp 

- Evaluering av skapklippen 17. oktober.  

○ For å gjøre det sikrere og mer oversiktlig neste gang, bør listene og klistrelappene 

krysskjekkes underveis når skapene klippes. 

○ Skapene som klippes skal også vaskes. 

- Gebyrer 

○ Nye gebyrregler innføres. (Vedlegg 1) 

○ I tilfeller der ny lås skal dekkes, skal prisen ikke overskride 100kr. 

 

Sak nr. 12 Rehabiliteringen av Eilert Sundts hus 

- Antall lesesalsplasser vil kunne synke med 16% i en foreslått plan for rehabiliteringen 

av ES, rettferdiggjort med et redusert antall studenter og behov om fortetting. Antall 

kontorplasser for ansatte synes ikke å skulle reduseres i sammenlignbar grad.  

- Leder vil ta saken videre, og forsøke å endre vedtaket. 

 

Sak nr. 13 Koronasituasjonen 

- Mangel på kontorregler på enkelte fag- og programutvalgskontor, bør oppfordres til 

forbedring. 

- Ansatte på UiO har nå hjemmekontor. Det er vårt ansvar å bruke Blindern på en 

forsvarlig måte. 
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Annet 

 

Sak nr. 14 Internt sosialt arrangement 

- Med tanke på Koronasituasjonen kan fremdeles interne sosiale arrangement 

avholdes, såfremt at godt smittevern blir opprettholdt. 

 

 

 

Eventuelt 

 

 

Oslo 30.10.2020 

 

Beste hilsen, 

 

Are Kolltveit 

Sekretær for Samfunnsvitenskapelig studentutvalg 
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