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Referat fra andre ULF - studieåret 2020/2021 

 
Møtedag:  14.oktober 
Møtetid: 16:30-17:30 
Sted:   Zoom  
 

 

Konstitueringssaker 
 
Sak nr. 1 Godkjenning av innkalling  
Vedtak: Innkalling og godkjennes 
 
Sak nr. 2 Valg av ordstyrer og referent 
Vedtak: Leder og nestleder for SVSU godkjennes henholdsvis til ordstyrer og referent. 
 

Orienteringssaker 
 
Sak nr. 3 Orientering fra SVSU v/leder/nestleder 

• Leder (Marte) 
o ULF er en kontaktarena for utvalgslederne på SV-fakultetet. På forrige 

ULF-møte kom det tilbakemelding om at det virket å være (risiko for) 
økende grad av ensomhet blant studentene. Derfor inviteres de sosialt 
ansvarlig i dag. Møtet vil være en mulighet til å bli kjent på tvers og å 
lære av hverandre. 

• Nestleder (Henrik) 
o Vær varsom og gjør deres beste for å ivareta smittevern på 

studentkontorene. Husk å desinfisere arbeidspulten og forsøk å benytt 
faste plasser så langt det lar seg gjøre.   

o SVSU har en egen arrangementskomité ledet av Karen Johansen. Ta 
gjerne kontakt med henne dersom en har noen tanker, ideer eller 
andre innspill rundt mulige arrangementer. 

o Næringslivsutvalget i SVSU planlegger «Arbeidslivsdagene» i februar. I 
prosessen vil sannsynligvis flere av dere (som utvalgsledere) 
kontaktes, og kom gjerne med innspill.  
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Sak nr. 4 Orientering fra FU/PU – kun om det sosiale 
 

• Arrangementer (ideer og allerede gjennomførte arrangementer) 
o «Mexicofest» 
o Stipend-/gjeldspils 
o Volleyballturnering (og sidelinje-pils) 
o Zoom-fest 
o Digital «paint and sip» 
o Faglig arrangement om studieteknikk 
o Gåtur 
o Hyttetur (er blitt gjennomført puljevis i flere grupper) 
o Valgvake 
o Filmkveld 
o (vInter)ball 
o Quiz 
o Galla 
o Aktualitetssymposiet 

• Utfordringer 
o Store utskiftninger av medlemmer 
o Hyttetur har vist seg å være utfordrende  
o Vanskelig å finne lokaler 

• Lokaler som er blitt benyttet 
o Chateau Neuf 
o Kollektiv til kollektiv (som bar til bar) 
o Ingensteds 
o The Scotsman 
o Naturen (flere foreninger som har tilrettelagt for fellesturer) 

 

Diskusjons- og vedtakssaker 
 
Sak nr. 5 Hva kan de sosiale foreningene stille opp med i koronaperioden? 
 
Hva er det viktigste de sosiale foreningene gjør i denne perioden? 

• Kan bidra med arrangementer fortløpende/kontinuerlig 

• Møtepunkter for de nye studentene. Trenger ikke være store arrangementer, men 
skape alternative arenaer for å knytte bekjentskaper for de nye studentene  

o Alle trenger ikke møte hver gang, men bidra med muligheter studentene kan 
stille opp på 

• Bidra til en mer variert studenthverdag 

• Ta lærdom fra de arrangementene som gjennomføres 
o Vellykkede sosiale arrangementer gagner studentene som deltar. La oss evne 

å dele suksesshistorier, samt våge å be om hjelp 
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Hva kan vi i SVSU gjøre? 

• Informere om de arrangementene som gjennomføres 

• Sende ut info i god tid slik at informasjon kan videreformidles 
 
Sak nr. 6 Samarbeidsarrangementer 

- Er det ønskelig å ha et fellesarrangement? 
o Mer alkohol virker å svekke smittevern 

 Være varsomme i planleggingen av arrangementer 
 Det å kunne dra på campus er enormt viktig for mange 

studenter 
o Respektere innsatsen de ansatte legger inn for å beholde 

studentene på campus 
 Blir anbefalt å ha hjemmekontor der det lar seg gjøre 

o Gjennomføre lavterskel arrangementer 
 For mange nye studenter kan det være noe skummelt å 

stille opp på et arrangement første gang. La oss jobbe for å 
senke terskelen ved å ha hyppigere arrangementer.  

o Samarbeid mellom Utviklingsstudier, samfunnsgeografi og 
sosialantropologi 

 UTV og SGO har tidligere vært i dialog om et 
samarbeidsarrangement. Denne tråden burde plukkes opp. 

 
Sak nr. 7 Andre tiltak for å motvirke ensomhet 
 

• Få studentene til å få en sterkere tilhørighet til medstudentene, studiet og den 
sosiale foreningen 

o Inspirert av jussen 
 Når du begynner på studiet er du automatisk med i foreningen 
 Har de samme genserne 

o Ønske om høyere oppmøte på arrangementene 

• Våg å ta kontakt med studenter og andre som gjør noe som er av interesse 
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Annet 
 
Sak nr. 8 Eventuelt 
Utbytte fra møtet 

• Nyttig å høre hva de ulike studiene gjør 
 
Skal det lages et nettverk med de sosialt ansvarlige? 

• Hadde vært et supert tiltak for å få inspirasjon 

• Det virker å være flere lignende utfordringer 

• En fin mulighet for å dele kontakter 
 
 

 
 

 
Oslo 15.10.20 
 

Beste hilsen 
 
Marte Næss Thomassen 
Leder av Studentutvalget ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet 
 
Idar Henrik Seem 
Nestleder av Studentutvalget ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet 
 


