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Referat åttende SVSU-møte – Vår 2021  

 

  

Møtedag:  07.05.21  

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 orienterer.  

o Instagram-takeover for å fremme SVSU før allmøte, der ny 

leder, nestleder og studentparlament-representant skal velges.  

o Nettside er blitt opprettet for digitalt boksalg. Dette har gått 

veldig bra.  

o Invitert til forum for studiespørsmål der leder og nestleder skal 

orientere om en grønnere studiehverdag.  

- Nestleder  

o Tilsettingsutvalget har hatt et produktivt møte.  

 

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   
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- Digital komite: presenterer forslag om å avholde en kåring av semesterets 

foreleser ved fakultetet. Utvalget ønsker å kåre en foreleser som har 

forbedret studiehverdagen til studentene i en krevende periode. 

o Kåringen skjer på bakgrunn av begrunnelse, og ikke stemmegivning 

grunnet variasjonen i størrelsen på de ulike studieprogrammene.  

o Begrunnelsen skal baseres på hva foreleseren har gjort for 

studentene, og i nettskjemaet skal det presenteres tydelige 

kriterier.   

o Mottageren av prisen vil premieres. Budsjettet er om lag 500 kr.  

- Utvalget spiller inn at det burde være årets foreleser siden en slik kåring 

ikke ble gjennomført høsten 2020, og da kan det være mulig å fange opp 

flinke forelesere fra høsten.  

  

Diskusjons- og vedtakssaker  

  

Sak nr. 6  Økonomi  

- Oppdatering fra møte med Malin Stensland og Kari Davies. SVSU har fått 

en ny finansieringsstruktur for honorar og lønninger, som økte tildelingen. 

o SVSU har prøvd å søke om driftsmidler og prosjektstøtte, men det 

har vært vidt forskjellig tilbakemelding fra fakultetet. 

Honoreringsstøtte har gått på bekostning av drift, og det har vært 

føringer på fordelingen av midler.  

o SVSU vil legge frem et forslag for dekanatet for å sikre muligheten 

til å søke om 50 000 kr i prosjektstøtte hvert år, i tillegg til lønn og 

honorar til utvalgets ulike verv. 

o På andre fakultet er ordningen annerledes, og de får mellom 

50 000 til 90 000 kr i prosjekt- og driftsstøtte. Dette er en helt 

annen ordning enn det som er på SV, og lav eller ingen 

prosjektstøtte går negativt ut over studentene og utvalgets 

mulighet til å gjennomføre student-relaterte arrangementer. 

o De som har registrert bokskap for semesteret V21 skal refunderes.  

- Påminnelse om skjema for arrangementsstøtte: 

https://nettskjema.no/a/197746 

o SVSU har opprettet ett nettskjema der studentforeninger kan søke 

om midler. Utvalg kan søke om midler til studentaktiviteter som 

treffer mange studenter og få ekstra støtte grunnet hjelp fra 

utvalget og økt inntekt til SVSU grunnet boksalg.  

 

Sak nr. 7  Allmøte  

https://nettskjema.no/a/197746
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- 12. mai avholder SVSU allmøte. Her har alle studenter på SV-fakultetet 

stemmerett, og mange viktige saker skal behandles. For å delta, fyller en 

ut påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/196578.  

o Alle studenter på SV-fakultetet har stemmerett, alle studenter kan 

da melde seg på. Alle fag- og programutvalg har møteplikt for to 

medlemmer, som ved studentrådsmøte. I skjemaet for påmelding 

kan man oppgi at man ønsker at møtet avholdes på engelsk slik at 

internasjonale studenter kan delta. Sakspapirer er sendt til fag- og 

programutvalg, og det finnes ett arrangement opprettet på 

facebook. Det oppfordres å sende inn aktuelle saker som ønskes å 

drøftes på møtet og jobbe videre med. Det skal også stemmes inn 

ny leder, nestleder og studentparlament-representant etter 

valgkomiteens innstilling. For å delta og sikre at alle studenter er 

tilknyttet SV-fakultet skal man melde seg på skjemaet.  

  

Sak nr. 8  Arbeidslivsdagene 

- Vi gjenopptar saken fra forrige møte. Se vedlegg.  

o Intern-evaluering av arbeidslivsdagene ved Sivert, leder for 

Næringslivsutvalget. Se vedlagt dokument med spørsmål og svar. 

Vel gjennomført evaluering som kan fungere som råd for 

kommende utvalg som ønsker å gjennomføre et liknende 

arrangement med tanker og drøftinger kring gjennomføringen. 

o Forslag om flere arrangementer på engelsk slik at flere 

internasjonale studenter kan delta. Erfaring har dessverre vist at 

det har vært vanskelig å få de som holder presentasjonen til å ha 

det på engelsk.  

o Kommentar om strukturen på utvalget og deltakelse fra eksterne 

medlemmer som ikke er en del av SVSU, og at dette kan føres inn i 

evalueringen. 

o Evalueringen godkjennes med inkludering av merknader om flere 

arrangementer på engelsk og struktur på arbeidslivsdagene-

utvalget.  

  

Sak nr. 9  Rehabilitering av Eilert Sundts hus  

- Flytteprosessen går fortere enn forventet, og studentansatte er raskere 

enn forventet. Møte ble avlyst og utsatt på grunn av dette, og kommer til 

å avholdes i påfallende uke.  

- Midlertidig master-lokaler på Humanistisk fakultet, 12 etasje med flere 

leseplasser – nå ca 45 plasser. Dette åpner først til høsten 2021. 

https://nettskjema.no/a/196578
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Forbedring fra tidligere ordninger. Smittevern-reglene har blitt oppdatert 

og nå gjelder det 1 m mellom plassene på lesesalene, og ikke 2 m.  

 

Sak nr. 10  Workshop om karrieretjenester   

- Marte og Sivert (Leder for arbeidslivsutvalget) deltok på en workshop hos 

Karrieresenteret. Spørsmål om inkludering av arbeidslivet i løpet av 

studieløpet, praksisordninger, praksisrelevant undervisning i tillegg til 

teoretisk/teknisk undervisning.  

 

Sak nr. 11  Evaluering av bookingsystem  

- Utvalget vedtok sist møte om å opprette et internt bookingsystem. Dette 

ble vedtatt med et knapt flertall, og derfor ble det bestemt at det skulle 

evalueres. SVSU-relatert aktivitet skal ha forrang.  

- Det er en diskusjon om hvordan ordningen har fungert, og fordeler og 

ulemper. Det er stor uenighet innad i utvalget ved dette spørsmålet. 

Forslag om å opprette en anonym poll på Facebook for utvalget siden det 

er mange varaer ved møtet.  

Annet  

  

Sak nr. 12  Eventuelt 

 
Oslo  

  

Beste hilsen  

  

Are Kolltveit  

Sekretær for Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening  
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