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Møtt opp:  Leder Hugin, Nestleder Marion, Henrik (OLA), Benjamin (TIK OG ESST), Ingjerd 
(STV), Elizaveta (ekstern), Karen (SOS), Peter (PECOS), Laura (PSI B/M/Å), 
Trine (UTV), Skjalg (SP), Astrid (SAMFØK), Anna Theresa (Vara KULKOM), 
Ronja (OFFADM), Tatjana (SOSANT), Erlend (SGO)  
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  Studentutvalget ved SV-fakultetet        
Kopi:  Assisterende fakultetsdirektør, Studentparlamentet (SP), SVFF 
 
 

Referat fra femte Studentutvalgsmøte - studieåret 2021/2022 

 
Møtedag:  01.11.2021 
Møtetid: 16:15-18:00 
Sted:   Seminarrom 114 (Harriet Holters hus) 
 

 

Konstitueringssaker 

 

Sak nr. 1  Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
  Innkalling og referat godkjennes. 
 

Orienteringssaker 

 

Sak nr. 2 Orientering fra SVSU v/leder/nestleder 
  Intet å meddele. 
 

Sak nr. 3 Orientering fra FU/PU 
 
- SOS: Har hatt hyttetur, diskutert den digitale undervisningen mye og jobber opp mot 

ledelsen med dette. Har vært i dialog med forelesere om pensummengde og lesing.   
- SGO: Har hatt fokus på sosiale arrangementer, arrangert karaokekveld, stipendpils og har 

jevnlig lill-fika i regi av Terra. Planlegger studietur til våren. Har frokostseminar fredag 5. 
november. 

- SOSANT: Arrangert sosiale arrangementer og studentfrokost.  
- OFFADM: Kommet i gang med PU-arbeid, laget plan for studietur, handlingsplan for PU. 
- UTV: Eksamenshjelp for førsteårsstudenter, karaoke med matte og planlegger studietur. 
- PSI B/M/Å: Sosiale arrangementer, deler ut undervisningspris om en måned. 
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- INTER (v Marion): Veldig aktivt PU, har hatt halloweenfest, påmelding til studietur i mars, 
fortsatt spørsmål om finansiering av PU, Interpils, isbading, lager arrangementer for hele 
SV. 

- STV: Aktualitetsymposiet, skal ha 4 arrangementer denne uka. Professorlunsj, møter og 
samtale. 

- OLA: Sosiale arrangementer, julebord, jul på lesesal, studietur til Berlin i januar, 
jubileumsarrangement i mars. 

- SAMFØK: Har hatt første møte og kommet i gang. 
- KULKOM: Fagkveld på onsdag, julebord neste uke. Planlegger mer rundt jul. 
- PECOS: Har hatt hyttetur. 
- TIK OG ESST: Hadde halloweenfest, har gjennomført undersøkelse og har nå ukentlig 

spørretime med studenter og vitenskapelige ansatte.  
 
 

Sak nr. 4 Orientering fra SVSUs verv  
- Arbeidslivskomiteen:  

o Har hatt møte med Inspire BI for erfaringsutveksling. 
o Ønske om flere hender fra SVSU til hjelp med arrangementer 

▪ Tatjana blir med i arbeidslivskomiteen. 
- Arrangementskomiteen 

o Astrid blir med i arrangementskomiteen 

o Får ansvar for å jobbe med å skaffe nye SVSU-bannere 

o Kaffestand tirsdag 02.11  
▪ Penger i budsjettet til innkjøp av litt kjeks/kake  
▪ Ønske om å jobbe for å synliggjøre SVSU  

 

Sak nr. 5 Orientering fra Studentparlamentet  
- Møte forrige torsdag  
- Hovedsakelig arbeid med tidligere saker fra september  
- Gjennomgang av klimaplan 
- Videre arbeid med studiestøtten 
- Oppfordrer til arbeid i SVSU med resolusjoner opp mot SP 
- Ett møte til før jul 
- SVSU burde ha mål om å pitche noe til SP 

 

Diskusjons- og vedtakssaker 

 

Sak nr. 6 Kort gjennomgang av budsjettet og rutiner ifm godtgjørelse (v/ Elizaveta) 
 
 Redegjørelse for budsjett for året v økonomiansvarlig Elizaveta. 

o Mindre penger satt av til interne arrangementer for SVSU 
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Sak nr. 7  Orientering om plan for arrangementer (v/arrangementskomiteen og 
arbeidslivskomiteen) 

Arrangementskomiteen:  
o 2 kaffestands dette semesteret   
o To konkurranser  
o Julefilmvisning (litt fleksibelt rundt eksamen)  
o Juleavslutning  
o Skal presentere plan for neste semester på siste SVSU-møte før jul 

 
Idemyldring om fremtidige arrangementer/neste år: 

Nestleder: HFSU har filmkvelder etter siste forelesning noen hverdager – passer godt 
i eksamensperioden 

▪ Skjer kanskje lite ellers i den perioden – hyggelig tiltak 
OLA: Neste år: Assassin-game med vannpistoler i Trondheim alla Community. 

▪ Pengepremie? I hvert fall kjøpe pizza.  
▪ Arrangementet gikk da over en lengre periode.  
▪ Nestleder: Lag med farger – studier mot hverandre. God promotering av 

SVSU. 
SGO: Se på mulighetene for å arrangere konserter/festival el.  
OLA: Arrangere casekonkurranse – få brukt kompetansen til noe konkret og ha bra 
premier 
  
Jobbe med samarbeid for synliggjøring: Samfunnsvitern, andre 
tidsskrifter/magasiner, SVFF etc.  
o OLA: Koble på SP – mye midler og muligheter for å komme med forslag og 

samarbeide  
 

Arbeidslivskomiteen:  
o Jobber med arbeidslivdagen 7. mars 2022 – booket auditorium og skal snakke 

med U1 
▪ Mulig med diskusjon rundt navn på arrangementet  
▪ Fokuset blir én dag  

o Arrangement nå 8. desember – kveld om arbeidslivsrelevans 
▪ Jobber med å få samarbeid med U1 og skal i møte onsdag 3. november 
▪ Samarbeid med ISS og jobber nå med å spikre program og kontakte 

eksterne 
o Nestleder: ALU på STV, Økonomisk institutt, samle folk for felles opplegg/uke på 

våren?  
o OLA: Ønske om å jobbe tettere med PUer og organisasjoner fremover  

▪ Leder: Tydeliggjøre hva SVSU kan bidra med i planlegging  
 

Alle representanter får ansvar for å ta opp spørsmål om å delta i planlegging av 
arrangementer med sine PU innen neste møte 
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Sak nr. 8 Oppfølging av sak om digitalisering (v/ digital komité) 
o Har gjennomgått innspill fra PUene 

o Mye gikk igjen hos flere PU og mange felles ønsker 

▪ Spesielt spørsmål rundt opptak   
o Har hatt møte med studiedekan på SV  
o Nestleder: Samarbeid og dialog med fakultetsledelse  

▪ Digital komité i arbeid med å møte på forum for studiespørsmål 25. 
november 

Skal gjennomføre fjorårets spørreundersøkelse om det digitale universitet 

o Skal sette opp en tidsplan, forsøker å bearbeide undersøkelsen til onsdag 3. nov 
o Sendes ut torsdag formiddag  
o Svarfrist for studentene fredag 12. november 
o Sende påminnelser underveis og dagen før frist 
o Skal bearbeide data til forum 25. november 

Annet 

 

Sak nr. 9 Eventuelt 
- Kontorsjef om skapklipp 

o Betalingsfrist for skap onsdag 3. 23:59  

o Torsdag klippes låsene på ubetalte skap, vi rydder og fjerner innhold i skapene 

o Varsellapper ble hengt opp forrige uke 

o Eiendeler i ubetalte skap blir lagt på lager 

o Ordner ny avbitertang 

o Kontorsjef og sekretær ordner utstyr til skapklipp 

Pris for henting av personlige eiendeler fra klipte skap endres fra 100 kr til 50 kr 
 

- Kontorvakter (Kontorsjef) 

o Ingen innvendinger hvis vi skulle kunne tenke oss å redusere antall vakter i 

eksamensperioden 

 

- Masterstudentsaken (Nestleder) 

o Fysiske fasiliteter er for det meste nå i orden, men vil følge opp fakultetsledelsens og 

instituttenes arbeid med studiemiljøet 

o Viktig å fremdeles være tydelige med SVSUs forventinger til instituttene og fakultetet  

 

- LAMU-møte  

o Representant fra KULKOM stiller 

o Fremme masterstudent-saken 

o Nestleder stiller som vara til LAMU-møtet 

o STV: Toalettene på ES. 
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- Forslag om møtetidspunkter for de resterende SVSU-møtene dette semesteret  

o Neste møte 15. november   

o Møte 29. november flyttes til 6. desember  

 
 

 
 

 
Oslo 05.11.2021 
 

Beste hilsen 
 
Erlend Hovdhaugen 
Sekretær i Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 


