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Tilstede: Marte Ness Thomassen (Leder), Idar Henrik Seem (Nestleder), Sivert Dahle 
(SAMFØK), Karen Vormdal Johansen (SOS), Théo Sevestre (SGO), Hilde 
Stubhaug Drangsland (PSY Å/B/M), Are Kolltveit (STV), Ylva Bencze Rørå (TIK), 
Paula Mortensen (SAPU), Lina Midtbø (UTV), Markus Yuki Nishimura (INTER), 
Adam Njå (PSY prof), Tonje Johanne Pettersen (Eksternt medlem), Emma 
Rolfsnes Sele (Vara KULKOM), Oskar Råkil (Vara OADM), Siri Rebecca Dyhre 
Bjønnes (Vara PECOS) 

 
Ikke tilstede:  
 

Sendt til:  Program- og fagutvalg ved SV-fakultetet     
  Studentutvalget ved SV-fakultetet        
Kopi:  Assisterende fakultetsdirektør, Studentparlamentet (SP), SVFF 
 
 

Referat første Studentutvalgsmøte – V21 

 
Møtedag:  15.01.2021 
Møtetid: 10:00 
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 

- Leder 
o Studentrådsmøte nærmer seg, oppfordrer medlemmer til å forberede 

overlappsnotater. Mal vil forberedes.  
- Nestleder 

o Eikeli Vgs trengte vikarer til Politikk og menneskerettigheter, kan 
videreformidle medlemmers interesse.  

o Årsplan vil oppdateres i den kommende tida.  
Sak nr. 4 Orientering fra FU/PU 

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

Sak nr. 5 Orientering fra SVSUs verv  
- Fakultetsstyret 

o Møte 17. desember. Diskuterte likestillingsplanen i vedlegg 10. 
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o ARENA senter for europaforskning, diskusjon rundt veien videre. Styrt 
nedleggelse og økt basisbevilgning er blant alternativene. 

- Næringslivsutvalget 
o Møte 15. januar. Arbeidslivsdagene blir et heldigitalt arrangement. Det 

mangler kun koordinering.  
- Økonomiansvarlig 

o Budsjettet avhenger av aktivtetsnivået i SVSU. Oppfordrer NLU, Sosiale 
medier og Arrangementskomiteen til å finne gode måter å bruke penger.   

o Dette semesteret er god egnet til innkjøp av nødvendige artikler for alle verv. 
o Budsjettet i sin helhet blir lagt frem på neste møte.  

 

Diskusjons- og vedtakssaker 
 
Sak nr. 6  Valgkomité 

- Ledere, sekretær og økonomiansvarlig har igangsatt arbeidet med nedsettelsen av 
valgkomité. Nettskjema har blitt lagd for å melde inn aktuelle kandidater. 

- Utvalgsmedlemmer oppfordres til å tenke på aktuelle kandidater innen neste SVSU-
møte.  

 
Sak nr. 7  Studentrådsmøte 

- Forslag til innkalling presenteres. Det meste tilsvarer tidligere innkallinger. 
- En kjøreplan med konkret tidsdelegering til hver sak introduseres for å øke 

effektivitet i møtet og gi mer tid til diskusjons- og vedtektssaker.  
- Valg av valgkomité mangler som eget punkt. Vil endres.  
- FU/PU kan sende inn forslag til studentrådsmøtet fremover.  

 
Sak nr. 8  Rehabilitering av Eilert Sundts hus 

- Tegningene er bestemt. Det vil ikke bli en reduksjon av studentarealer på Eilert Sunds 
hus.  

- Fakultetet har bestilt egne tilleggslokaler for studenter, fordi det ikke er plass til 
studentene i de midlertidige lokalene til de ansatte. Det er da avsatt penger til 50 
studentplasser. 

- Utflytting/oppussing vil starte rundt påske. Andre etasje vil være tilgjengelig også da.  
- Kommunikasjonen til studentene om når og hvorledes oppussingen vil påvirke dem 

er ikke god nok.  
 

Sak nr. 9  Koronasituasjonen 
- Nestleder orienterer. Skal møte neste uke med studieledelsen om smittevernstiltak 

på fakultetet. Inntil videre er fakultetet åpent, men dette er en skjør tilstand, og 
registrering, avstand og hygiene er fremdeles avgjørende.  

- SAPU internship-problematikk. Det er studentenes eget ansvar å skaffe internship-
ordninger. Det hjelper lite.  Statsvitenskap har en god ordning for sine master-
studenter. UTV har avlyst feltarbeid. De det angår kommuniserer det videre til leder.  
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- Alternative arrangementer i tråd med smitterestriksjoner 
o Tur 
o Quiz 
o Yoga 
o Paneldebatt med studenter og professorer 
o LAN 
o «Powerpoint-party» 

 
Sak nr. 10  Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 

- Dekanatet ønsker innspill og tilbakemelding på årsplanen utarbeidet for 2021-2023. 
Se eget vedlegg.  

- Personer med nedsatt funksjonsevne ikke nevnt. 
- Planen er til tider unødvendig kjønnet, begreper som «menn og kvinner» kan i flere 

tilfeller med hell byttes ut med «alle kjønn».  
- Muligheten til å komme med innspill står fremdeles. 

 
Annet 
 
Sak nr. 11 Eventuelt: Sosiale medier 

- Det kan lønne seg å øke aktiviteten på SoMe-plattformer. Theo Sevestre får 
delansvar for SoMe, især i bruk av Instagram-kontoen.  

 
 

 
 

 
Oslo 15.01.2021 
 

Beste hilsen 
 
Are Kolltveit 
Sekretær for Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening 
 


