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(SAMFØK), Karen Vormdal Johansen (SOS) Are Kolltveit (STV), Tonje Johanne 
Pettersen (Eksternt medlem), Peter Trondalen (PECOS) Jenny Olea Bru 
Benestad (OLA), Markus Yuki Nishimura (INTER), Caroline Bortne testman 
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  Studentutvalget ved SV-fakultetet        
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Referat fra sjette Studentutvalgsmøte – Vår 2021 
 
Møtedag: 9.april 2021  

Møtetid: 08:15-10:00  

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 Overlappsnotater: Det ligger overlappsnotater av varierende kvalitet på 

Google Drive. Alle representanter bes lese gjennom og utbedre for sine verv. 

De som deler verv trenger naturligvis ikke å skrive hvert sitt notat. 

o Allmøte 12. Mai. Innkalling kommer fortløpende. 

- Nestleder. 

o Skal møte med Venstres stortingsgruppe. 
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o Arbeid rundt Oslo Science City Fortsetter. Oppfordrer til å komme med 

innspill om en har tanker rundt temaet.   

o Minner om Koronapermen på kontoret. 

Sak nr. 4 Orientering fra FU/PU  

- Alle representanter gjennomgår kort hva som har skjedd i deres fag- og 
programutvalg. 

 
Sak nr. 5 Orientering fra SVSUs verv  

- Arrangementkomite 

o Har satt opp en rekke digitale arrangementer for semesteret. Dersom 

koronasituasjonen endrer seg, kan fysiske arrangementer også vurderers. 

Instagramkonkurranse knyttet til eksamen mot slutten av april. Ønsker en 

intern SVSU-avslutning i juni. Ideelt utendørs.  

- Studentparlamentet 

o Har gjennomført siste møte for semesteret. Hovedfokusområder er et 

grønnere universitet og bedre kommunikasjon med studentene.  

- Valgkomite 

o Representanter oppfordres til å videreformidle utlysningen fra 

valgkomiteen til FU/PU.  

Diskusjons- og vedtakssaker  

Sak nr. 6 Skapklipp og boksalg  

- Det foreslås at skapklipp utsettes til neste semester, og at de som har registrert dette 

semesteret får det tilbakebetalt. Ettersom campus har vært stengt så mye dette 

semestret, har antall registrerte skap sunket. 

- Skapklipp avlyses, og de som har betalt dette semesteret vil refunderes.   

- Digitalt boksalg vil jobbes videre med på senere møter.  

 

Sak nr. 7 Økonomi  

- Minner om at ved utlegg, må en ta vare på kvitteringen.  
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- SVSU får 50 000 kr av UiO i løpet av et kalenderår. Vi vil søke om å få dette som 25 

000 kr i driftstøtte hvert semester, i stedet for å søke om arrangementsstøtte for 

hvert arrangement. 

- SVSU har betydelig økonomisk handlingsrom, og det er ønskelig at alle pengene 

kommer studentene til gode. Følgende forslag ble tatt opp under møtet. 

o Innkjøp av kamera og bilderedigeringsprogramvare til SoMe.  

o Promotering/reklamering for SVSU på SoMe. 

o Disponering til program- og fagutvalg. 

o Mer synlighet rundt studiestart.  

o Ansette noen til å lage salgsnettside for boksalg.  

o Dyrere og flere giveaways. Også relatert til studentdemokratiet.  

o Radiobingo. 

o Samfunnsvitenskapelig casekonkurranse. 

o Vitnemålsutdeling. 

o Masterpris for hele fakultetet. 

 

Sak nr. 8 Evaluering av arbeidslivsdagene  

- Næringslivsutvalget legger frem egen intern evaluering.  

- Evalueringen tas til orientering, og diskuteres på neste møte. 

 

Sak nr. 9 Utsatt master  

- Det har blitt tatt opp sak om utsatt master på flere studieprogram, og vi vil prøve å 

legge frem en ryddig måte en som programutvalg og/eller enkeltperson kan løse 

saken. I fjor utvidet UiO hele semesteret. Ettersom dette ikke har skjedd, vil 

utsettelser til etter 15. juni regnes som ikke levert til normert tid. Dermed er det 

urealistisk å få utsatt til etter 15. juni. En mulighet for å jobbe seg rundt dette er å 

personlig søke om utsettelse.  

- For å samle kunnskap om situasjonen opprettes en oversikt om hvordan situasjonen 

er på forskjellige FU/PU.  
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Sak nr. 10 Studentparlamentsvalg  

- Linnea fra studentparlamentet orienterer. Dette har vært et unikt semester å drive 

valgkamp i, hvor mange av de vanlige måtene å nå ut til studentene ikke lenger er 

aktuelle. Det har for øvrig vært lav valgdeltagelse i lang tid.  

- Vanligvis har promoteringsarbeidet vært mest intenst under studiestartuka.  

- Et mål for Studentparlamentet er en strømlinjeforming, og kommunikasjon og 

gjensidig forsterkning av studentdemokratiet mellom FU/PU, fakultetsutvalg og 

parlamentet selv. Viser til praksisen med «Tour de fakultet» ved UiB, hvor 

representanter fra studentutvalget møter med alle studentutvalgene tidlig i 

semesteret.  

- Det diskuteres måter å nå ut til studentene på, og hvordan vi i SVSU kan bidra.  

o SoMe-promotering og giveaways. 

o Informasjonsfordeling gjennom studentdemokratiet.  

 

Sak nr. 11 Sak om sensur 

- Arbeidsgruppa holder på med vedtaksforslag til neste allmøte.  

- Fakultetets orientering til arbeidsgruppa ga nokså lite informasjon. 

- Arbeidet sammenfaller godt med det nylige forslaget til regjeringen om å gjøre det 

lovpålagt å ha to sensorer på alle eksamener.  

- Saken fortsettes på neste møte.  

 

Sak nr. 12 Rehabilitering av Eilert Sundts hus  

- Befaring om alternative masterlesesalsplasser. På Harriet Holter, 24 plasser utenom 

Korona. SV takket ja til disse plassene. Lesesal E på læringssenteret (50 plasser) blir 

også tilgjengelige. Per nå vil ikke hvert studieprogram få sine egne lesesalsplasser. 

Alle plasser vil være tilgjengelige for alle masterstudenter. 

- Sannsynligvis vil reservering av lesesalsplasser opprettholdes.  
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Annet  

Sak nr. 13 Eventuelt 

 

Oslo 

 

Beste hilsen 

 

Are Kolltveit 

Sekretær for Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening 


