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Konstitueringssaker
Sak nr. 1

Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat fra forrige SVSU-møte

Sak nr. 2

Valg av ordstyrer og referent

Orienteringssaker

Sak nr. 3
-

Orientering fra SVSU v/leder/nestleder

Leder
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o Det er gjennomført møter med de ulike vervene. Gir uttrykk for at ved behov
eller ønske kan flere møter holdes.
o ULF-møte. Alle utvalgslederne ved fakultetet samles. Mange av deltakerne
har fortalt at de har satt pris på at ULF-møtene er igangsatt igjen. Det
understrekes at ULF ikke er et beslutningstakende organ, men kun er tiltenkt
som en arena for tanke- og erfaringsutveksling.
o Driven vises frem og fargekodingen forklares.
o Kontorvakten forklares. Kontakter leder dersom en ikke har tilgang til alle
mappene.
o Sosial kveld. Et internt bli-kjent arrangement for SVSU.

-

▪

Dato fastsettes til 13. oktober

▪

Det vil leies bord et sted for å sikre at godt smittevern ivaretas

Nestleder
o Oppdaterer kort om møtene med Studieledelsen. Kari Davies og Trine
Waaktaar har faste møtetider med SVSU-ledelsen. Åpent for innspill om
agendaen hos dem.
o Handlingsplanen er blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe basert på utvalgets
innspill, så vel som de vi har fått fra andre studenter ved SV-fakultetet. Saken
tas opp igjen senere i møtet.

Sak nr. 4
-

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

Sak nr. 5
-

Orientering fra FU/PU

Orientering fra SVSUs verv

Næringslivsutvalget
o Ønsker å gjennomføre «Arbeidslivsdagene»
▪

3 dager i februar

▪

Invitere aktuelle arbeidsgivere for studentene ved SV

▪

Skal ha møte med diverse folk fra fakultetet og Karrieresenteret
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-

Digitalkomité (DK)
o Har satt mål for kort og lang sikt
o Ønsker å gjøre UiO konkurransedyktig på digitale plattformer.
o Vil innhente erfaring fra studenter relatert til spørsmål fra fakultetsledelsen.
▪

-

Har sendt spørsmålene til FU/PU.

Bokskapsansvarlig
o Har laget regneark til registrering av bokskap.
o Diskusjon om gebyr for skapklipp utenom den fastsatte datoen.
o Jenny Benestad melder ønske om å frasi seg vervet.

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak nr. 6
-

Omfordeling av verv

Arrangementskomité
o Vedtak: Théo Sevestre og Hilde Stubhaug går inn i arrangementskomitéen.

-

Digitalkomité
o Vedtak: Sindre Sollie går inn i digitalkomitéen, og tar over for Marte
Thomassen.

-

Prosjektgruppa
o Vedtak: Paula Mortensen går inn som vara i prosjektgruppa.

-

Bokskapansvarlig
o Vedtak: Are Kolltveit går inn som bokskapansvarlig, og tar over for Jenny
Benestad.

Sak nr. 7
-

Handlingsplan

Leder går gjennom handlingsplanen og innspillene komiteen har mottatt.
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-

Vedtak: Hvert punkt i handlingsplanen godkjennes. Lederskapet og
handlingsplangruppa får redaksjonell frihet til strukturelle forandringer og
omformuleringer.

Sak nr. 8
-

Koronasituasjonen

Nestleder redegjør for situasjonen
o Oppfordrer til å følge med på situasjonen.
o Gjennomgår kontorregler på vårt kontor.

-

Diskuterer hvorvidt det bør være universelle kontorregler på ES, i lys av at ordenen er
varierende.

Sak nr. 9
-

Oppussing av Eilert Sundts Hus

Leder redegjør for nåværende situasjon
o Ber om informasjon fra masterstudenter om antall studenter og
lesesalsplasser i deres FU/PU.

-

Delte eller samlede lesesaler
o Delte lesesaler virker å være det ønskelige alternativet blant
masterstudentene.
o Det bør være et mål for prosjektgruppa å ikke la antall plasser gå ned som
følge av oppussingen.
o Dersom en samler lesesalsplassene, er det sannsynlig at fagene og
programmene selv vil fordele seg slik i lesesalen at man sitter nær de på det
samme faget/programmet en selv går i.
o Enighet om at delte lesesalsplasser er mer ønskelig, dersom dette ikke går
på bekostning av antall lesesalsplasser.

-

Informasjonsdistribueringen til studentene
o Nettskjema blir etablert.
o Varsel på nettsiden om oppdateringer i prosjektet.
o Her kan mye forbedres.

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

Sak nr. 10
-

SVSU-arrangementer - H20

Leder for arrangementskomiteen, Karen Johansen redegjør for arrangementsplaner
høst 2020.

-

Samfunnsvitenskapelig festaften
o Har blitt vurdert, men i lys av dagens smittevernsituasjon virker det
uoppnåelig å organisere en slik fest.
o Vedtak: samfunnsvitenskapelig festaften blir ikke gjennomført i år.

-

Andre arrangementer
o Arrangementskomitéen jobber for arrangementer knyttet til halloween og jul,
samt filmkveld.
o SiO-idrettsarrangement/bli kjent med idrettsforeningene.
▪

Volleyball/fotballturnering.

o Ideen om servering av mat/kaffe i eksamensperioden fra kontoret drøftes.
-

Komitéen ønsker samarbeid med SVFF for bruk av U1.

-

Leder bemerker at det sosiale aspektet ved studenthverdagen er SVFFs ansvar.

Sak nr. 11

Skapklipp

-

Jenny Benestad redegjør for plan for skapklipp.

-

Dato for skapklipp
o Skal holdes hemmelig.
o Dato fastsettes.

-

Loppemarked bør skje i starten av november. Nærmere planlegging kommer.

-

Sosial sammenkomst etter skapklipp
o Bestilling av pizza.

Sak nr. 12
-

SoMe-Plan

Lina Midtbø presenterer ny SoMe-plan, og går gjennom planene for hver måned
o Ser problematikk i at SVSU ikke har gjort seg synlig nok for studentene.
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-

Trenger bilder av utvalgsmedlemmene til SVSU-nettsida
o Dato fastsettes til 9. oktober.

-

Vedtak: SoMe-plan godkjennes.

Annet

Sak nr. 14
-

Digital komite

Tonje Pettersen og komiteen redegjør. Har laget et spørreskjema for å nå ut til alle
PU/FU.

-

Bruken av Zoom diskuteres
o Breakout rooms
▪

Virker best med konkrete spørsmål.

o Viktigheten av å logge inn via UiO-mail har ikke blitt kommunisert
tilstrekkelig.

Sak nr. 15
-

PC-frie lesesaler

Deler av lesesalene på ES er «PC-frie soner», men det ignoreres av de fleste
studentene som bruker dem. Ønsker derfor å fjerne dette reglementet.
o LAMU tar det videre.

Oslo 02.10.2020

Beste hilsen,

Are Kolltveit
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