
Møtt opp: Hugin Dyre Jacobsen (SVSU), Marion Belsvik (SVSU), Idun Bredal Erikstad
(INTER), Line Alexandersen (OLA), Katja Mo (SOS), June Haugerud (SOSnest),
Simon Glad Frigessi (SGO), Mathias Meyer (Samføk), Kaja Sparre Bakke
(PECOS), Andrine Fiskum (UTVnest), Sigve Chrisander Iversen (STV).

Forfall:
Ikke møtt: PSIprof, SOSANT, Offadm, PSI B/M/Å, KulKom, TIK og ESST.

Sendt til: Program- og fagutvalg ved SV-fakultetet
Ledere, program- og fagutvalg ved SV-fakultetet

Referat fra første Utvalgslederforum studieåret 2021/2022

Møtedag: 05.10.2021
Møtetid: 16:15-18:00
Sted: Seminarrom 150, Harriett Holters hus

Konstitueringssaker

Sak nr. 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og referat godkjennes.

Orienteringssaker

Sak nr. 2 Orientering fra SVSU v/leder/nestleder
- Orientering om hva ULF kan brukes til med fokus på at det kan brukes slik

medlemmene selv ønsker.
- Orientering om det av SVSU sitt arbeid som er relevant for medlemmene, spesielt

digitalisering, arealer for masterstudenter og Samfunnsvitenskapelig festaften.

Sak nr. 3 Orientering fra FU/PU
- INTER: Har arrangert stipendpils, hyttetyr til Kløbberabben, valgvake på Uvisst, og

strikk og drikk. Planlegger studietur, Instagram-takeover, vinterball i februar og
Halloween. Har månedlige møter med studiekonsulent og leder av programmet, og
har pratet om alumni-ordning der. Har problem med å få finansiering fra
instituttet/fakultetet og tar opp dette som sak.

- OLA: Har arrangert frokost annenhver uke. Planlegger Halloween, eksamensfest for
førsteåret, juleball, studietur til Dublin, og 10-årsjubileum i mars.

- SOS: Eilert tar seg av det sosiale på studiet, planlegger studietur til Lisboa. Sliter med
å nå ut til studentene etter korona.

- SGO: Terra tar seg av det sosiale på studiet, har arrangert fika og planlegger
studentpils og studietur, men har lite erfaring i PU etter korona. Masterstudenter har
tatt initiativ til tidsskrift.
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- Økonomi: Har arrangert grilling i sommer, vaffeldag på kontoret vurderer studietur.
Sliter å nå frem til studentene.

- PECOS: Har hatt suksess med å bruke Facebook og Whatsapp til å nå frem til
studentene. Har arrangert valgvake, kaffi, pils og arrangert faglig relevante
panelsamtaler. Planlegger hyttetur. Har mange internasjonale studenter, og
planlegging av studietur blir derfor problematisk grunnet anskaffelse av politiattest og
visum.

- UTV: Har arrangert karaoke månedlig, og planlegger julebord og studietur. Uerfarent
PU etter korona, må etablere interne rutiner og legitimitet på studiet.

- Legitimitet ble tatt opp som et problem for flere av medlemmene, og timing
for valg av nøkkelroller varierte.

- STV: Har fire linjeforeninger og stor studentmasse. Uerfarent FU etter korona.
Masterstudentene har etablert egen velferdsforening, Statsvitenskapelig Trivsel og
Velferd.

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak nr. 4 Mål for ULF
- Diskuterte tverrfaglege arrangement, for eksempel bedriftspresentasjoner.
- Økonomi-situasjon: ulik praksis for søknad om midler på fakultets- og instituttnivå,

ønsker å samkjøre prosess da utvalgene per i dag har ulik tilgang på midler.
- Komité satt ned bestående av INTER, STV og SGO for å få til en gunstig ordning

for alle. Første forslag er finansiering per student. Saken skal tas opp med
fakultetet innen midten av november.

- Gjenåpning: planlegger Samfunnsvitenskapelig festaften, men må få avklart dette
med arrangementkomitéen i SVSU.

- Arealer for masterstudenter: SVSU oppmoder FU/PU til å arrangere sosiale og faglige
arrangement for alle, men spesielt for masterstudenter.

Sak nr. 5 Konkrete samarbeidssaker
- Dekket av saken over.
- Ønske om møte tidligere i semesteret, og om tre møter i vårsemesteret.

- Ønske fra SVSU om å bruke SVSU-representantene aktivt.

Sak nr. 6 SVSUs handlingsplan
- SVSU oppmoder PU/FU til å lese gjennom SVSUs handlingsplan.

Annet
- Innsamling av e-postadresser.

Sak nr. 7 Eventuelt
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Oslo 18.10.2021

Beste hilsen

Hugin Dyre Jacobsen
Leder for Samfunnsvitenskapelig Studentutvalg

Marion Belsvik
Leder for Samfunnsvitenskapelig Studentutvalg
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