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Møtedato  Onsdag 30.01.2013 

Møtetid 17:00-19:00 

Møtested Aud. 4, V. Eilert Sundts Hus 

 

 

 

 

Tilstede: 
 Europastudier  

 Samfunnsøkonomi 

 Offentlig administrasjon og ledelse  

 Statsvitenskap 

 Internasjonale studier  

 Kultur og komminikasjon 

 Utviklingsstudier 

 Peace and Conflict Studies  

 Samfunnsgeografi 

 Psykologi 

 Sosiologiantropologi 
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 Sosiologi 

 

 

Forfall:  
 Organisasjon ledelse og arbeid 

   

 

Saksliste 

 

Møtet åpnes kl. 17:03 

 

 

Sak nr 001 Godkjenning av innkalling      v 

 

   Innkallingen godkjennes uten merknader 

 

 

  Godkjenning av dagsorden 

 

 Sak. Nr 008 flyttes til tidligere i dagsorden. 

  

  Dagsorden godkjennes med foreliggende merknader 

 

 

  Godkjenning av referat 
  

  Foreligger ikke referat.  

  Referatet oversendes til neste møte. 

 

 

Sak nr 002 Valg av referent       v 

 

Sigrid Seim innstilles på som referent.  

 

Sigrid Seim er valgt til referent 

  

 

Sak nr 003 Semesterberetning Høst 2012     o 

 

  Leder Ådne Hindenes presenterte semesterberetning,  

  den ligger vedlagt som vedlegg.  

   

  Det åpnes for spørsmål. 

 

 

Sak nr 004 Økonomi         o 
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  Sigrid Seim innleder for saken økonomi. 

   

  Det åpnes for spørsmål. 

 

 

Sak nr 008 Gradstitler ved UIO       d 

   

  Morten Grinna Norman innleder saken. Saksfremlegg ligger vedlagt. 

   

  Det åpnes for diskusjon rundt saken gradstitler ved UIO. 

 

 

Sak nr 005 Orientering fra SVSU       o 

  

  De ulike vervene orienterer om sitt arbeid og sine representasjoner.   

   

  

Sak nr 006 Orientering fra PU/FU      o 

 

  Studentparlamentet: Tillitvalgtkonferanse førstkommende lørdag, fire   

  studentparlamentsmøter dette semesteret, står tilgjengelig om vi trenger hjelp med 

  saker.  

 

  Internasjonale studier: Vi har nett vært på tur til Nordmarka og holder på å  

  planlegge studietur og ball. God stemning og bra oppslutning på arrangementene. De 

  skal også være med på fag-lunch sammen med de andre studiene 

 

  Kulkom: Er opptatt av studietur til Rien og jobber med kontakten ut mot   

  arbeidslivet. Skal ha et arrangement i denne sammenheng. Ønsker å få til et besøk til 

  fagavdelingene på departementene i løpe av våren. 

 

  OFAM: Skal på studietur til Istanbul og har nett fått til et nytt 2000 fag. Det er leid 

  inn en ekstern foreleser fra BI. Skal prøve å få til en gjesteforelesning i tilknytning til 

  det nye faget.  

 

  OLA: Ikke til stede. 

 

  UTV: Har ikke hatt det første møte enda, men skal ha det i morgen. Samarbeider 

  med europastudier.  

 

  Samf.øk: Har hatt allmøte og fikk vedtatt at de kan ha flere medlemmer. Skal ha 

  aktualitetsuke og prøve på nye ting. Livet er ellers flott bortsett fra gradstidlter..  

 

  STV: Har hatt allmøte og fikk inn 6 nye personer til fagutvalget.   Skal ha studietur 

  til Saint Petersburg med 40 personer. Fag kritisk dag er under utvikling.  



UNIVERSITETET I OSLO  

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 

 

The Faculty of Social Sciences 
University of Oslo 

 

  Euro: Har utarbeidet nye vedtekter og skal snart ha allmøte. Jobber med europeisk 

  uke og tverrfaglig fest.  

 

  PEGOS: Planlegger prisforum / fagdag som løper på formiddagene.  

 

  PESI: Ingen studietur men jobber for å endre gradstittelen i Master. Jobber også med 

  fagkritisk dag, og det har allerede kommet inn mange forslag.  

 

Samf.geo:  

Har hatt flere møter allerede og har fått 1 nytt medlem. Jobber forsatt med 

frokostseminarer en dag i måneden. Itillegg jobber de med studietur til Moskva i  Mars. . Det 

er  også mye snakk om strukturering av bachloremnet og på onsdag skal  de ha 

utvekslingsseminar.  

 

  Sos.ant.  

  Har fått ny leder og vært på studietur til Berlin. Har innført faglig frokost   

  annenhver torsdag. Sliter med å finne SVSU representant.  

 

  Sos.  

  Har allmøte neste uke og velge inn nye medlemmer. Rett før jul var det et  

  styreseminar og der kom det frem at økonomien var veldig dårlig, dette vil PU 

   ta tak i for å sire at det ikke rammer studentene.  

 

Sak nr 007 Suppleringsvalg til SVSU      v 

 

   Europastudier –  Jon-Petter Gregersen er foreslått. Han er valgt. 

 

  Samfunnsøkonomi – allerede valgt medlem 

 

  Offentlig administrasjon og ledelse – allerede valgt medlem 

 

  Statsvitenskap – allerede valgt medlem 

   

  Internasjonale studier – Konstantinos Skenteris er foreslått. Han er valgt.  

   

  Kultur og kommunikasjon – Ingrid Paaske Gulbrandsen er foreslått. Hun er valgt.  

   

  Organisasjon ledelse og arbeid – allerede valgt medlem 

   

  Utviklingsstudier – allerede valgt medlem 

   

  Peace and Conflict Studies – allerede valgt medlem 

   

  Samfunnsgeografi – Ragnhild Dahl Wikstrøm er forslått. Hun er valgt. 
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  Sosiologiantropologi – Ingen kandidater. 

   

  Sosiologi – Ingen kandidater.  

   

  Psykologi – allerede valgt medlem 

  

  

Sak nr 009 Alternative vurderings-- og undervisningsformer o 

  

  Leder Ådne Hindenes innleder om saken.  

   

 

Sak nr. 010 Informasjon om kommende arrangement   o 

   

  Leder Ådne Hindenes informere om kommende arrangement. 

 

  13. februar er det fagkritisk dag 

  14. mars er det åpen dag.  

  Sosialfaglig kveld vil bli arrangert i mars. 

  

 

Sak nr 011 Eventuelt       o 

   

  Sak nr 1: Hvert PU/FU burde opprette seg en gmail-konto for å legge inn kommende 

  arrangementer.  

   

 

Møtes lukkes klokken 18:40  

 

 

Med vennlig hilsen 
 

 

Ådne Hindenes   Sigrid Seim  

Leder     Referent  

 

 

  


