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

- Nestleder 
o Nedstengning. Siden forrige møte har smittevernstiltak drastisk endret 

studentenes tilstedeværelse på campus.  
o Ordning med uthenting av eiendeler på mandager og tirsdager. 

o Spørsmål om smittevernsituasjonen fra utvalgsmedlemmene. 
o Etter studentrådsmøtet, må fast møtetid etableres. 
o Møte med dekanatet, diskuterte møterom på HH. Det er per nå lite sannsynlig 

at det skal lettes opp mer.  
 

Sak nr. 4 Orientering fra FU/PU 
- Alle representanter gjennomgår kort hva som har skjedd i deres fag- og 

programutvalg. 
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Sak nr. 5 Orientering fra SVSUs verv  
- Tilsettingsutvalget 

o Har begynt med møter, arbeidet fortsetter som normalt. 
- Studentparlamentet 

o Krisepakke til studentene. Avventer mer informasjon.  
o Studentvalget vil holdes fra 8-14. april. Vil nedsette et «valgutvalg» for å øke 

oppmerksomhet og oppslutning.  
o En rekke nye resolusjoner er vedtatt. Disse er tilgjengelige på 

Studentparlamentets nettsider. 
- Næringslivsutvalget 

o Facebook-arrangementer vil publiseres i dag. 
o Arrangementet vil begynne 17. februar, og fortsette de følgende to dagene.  

- Økonomi 
o Honorar skal være i orden.  
o Utvalgsmedlemmene bes vurdere hva de ønsker eller trenger penger til  i sitt 

verv. 
- Sosiale medier 

o Ber medlemmer dele bilder av seg selv til Instagram-konto.  
o Vil kjøpe inn kamera.  

- Bokskapsansvarlig 
o Etter endringene i Vipps har registreringen av bokskap endret seg. 

Bokskapsansvarlig gjennomgår den nye metoden.  
 

Diskusjons- og vedtakssaker 
 
Sak nr. 6 Valgkomité 

- Arbeidsgruppa har arbeidet med nedsettelsen av en valgkomité for innstilling av 
leder og nestleder til SVSU.  

- Komiteen vil bestå av: 
o Paula Mortensen, Master- SOSANT (Leder) 
o Mathias Meyer, Bachelor- SAMFØK 
o Marit Michelsen, Bachelor- INTER 

 
Sak nr. 7 Studentrådsmøte 

- Forberede innspill til handlingsplan 
o Forslag fra leder og nestleder: Legge til punkt om klima/bærekraft. Vil 

forplikte fakultetsstyret og andre organer til å ta hensyn til det. UiOs plan for 
klima og miljø frem til 2030 er ikke utfyllende nok. 

▪ Forslaget vedtas enstemmig. 
o Økonomiansvarlig presenterer budsjett tentativt budsjett. 

▪ Hovedinntektene til SVSU er drift av bokskap og støtte fra UiO og 
andre foreninger.  

▪ Budsjettet innstilles til godkjenning.  



 

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

 
Sak nr. 8 Arrangementer 

- Tidligere har SVSU arrangert Samfunnsvitenskapelig festaften, et sosialt arrangement 
for fakultetet. Diskusjon rundt hvorvidt og hvorledes dette bør gjennomføres i år.  

o Arrangementet avhenger av betydelige lettelser i smittevern, og avventes 
derfor. 

- En rekke andre arrangementer er også aktuelle. 
o Så fort campus åpner, vil arrangementskomiteen arrangere stand med gratis 

kaffe utenfor Eilert Sunds Hus. 
o Valentinsarrangement- speed-dating og venne-dating. Gaveutdeling er en god 

idé. 
o Tur ute, for eksempel med grilling, ski, aking eller snøballkrig. 
o Noe tilsvarende SiOs «Netflix-kvelder». 

- Tidlig og aktiv bruk av SoMe er avgjørende.  
 

Sak nr. 9 Rehabilitering av Eilert Sundts hus 
- Utflytting er fastsatt. 

- Nettside for studentene og oppussingen er etablert. Den vil kunne oppdateres 
underveis. 

o Nettsiden godkjennes, og vil forhåpentligvis publiseres tidlig neste uke.  
- Arbeidet vil bestå av interiør fremover 

- Utlån av andre plasser. Sannsynligvis vil studentene få plass primært på HF under 
oppussingen. 

- Støy vil først og fremst bli merkbart ved utskifting av vinduer. En skal få melding om 
dette i god tid. 

Sak nr. 10 Koronasituasjonen 
- Fremdeles uklart. En kan forvente mer informasjon etter 31. Januar.  

Annet 
 
Sak nr. 11  Eventuelt 
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