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Konstitueringssaker 
 
Sak nr. 1 Godkjenning av innkalling  
Vedtak: Innkalling og referat godkjennes.  
 
Sak nr. 2 Valg av ordstyrer og referent 
Vedtak: SVSU-leder, Marte Næss Thomassen, godkjennes som ordstyrer. Veslemøy Sofie 
Dybwik Fossdal og Hafdís Jóna Þórarinsdóttir godkjennes som referenter.  
 

Orienteringssaker 
Sak nr. 3 Orientering fra SVSU v/leder 

Orientering om hva ULF er og hva vi kan gjøre med det.  
- ULF: forum for utvalgsledere på fakultetet – en fin mulighet til å jobbe på 

tvers av institutter og studier, og vil forhåpentligvis føre til at vi får 

gjennom flere saker.  

Orienterer om hva SVSU har gjort til nå og hvilke utfordringer vi har støtt på. 
- SVSU har konstituert seg, samt rydder opp i interne rutiner. Et 

digitalutvalg og næringsutvalg er opprettet, som skal revidere de digitale 

hjelpemidlene som har blitt tilgjengelig det siste halvåret og styrke 

arbeidslivsrelevans.  

 

Sak nr. 4 Orientering fra FU/PU 
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Orienterer om det foreløpige arbeidet internt i fag- og programutvalgene og om 
eventuelle utfordringer  

- Sosiologi: Er kun det faglige utvalget. Jobber med rekruttering fra bachelor og 

første år på master. Har kun ansvar for det faglige. 

- Psykologi profesjon: Problemer med rekruttering fra bachelor til fagutvalget. 

Mange saker går igjen i instituttstyret og de håper at et samarbeid med ULF 

kan gjøre dem lettere. De sosiale foreningene har svært liten aktivitet. Er kun 

det faglige utvalget. 

- Samfunnsgeografi: fin start på semesteret med rekruttering og jobber nå med 

en del administrative oppgaver. Har kun ansvar for det faglige 

- Sosialantropologi: sliter litt med samling av førsteårsstudenter. Prøver å 

renovere alle kontaktkanaler. Skal starte en egen nettside. Har kun ansvar for 

det faglige. 

- OFFADM: Har oppdatert nettsida. Har startet greit opp, har fått med 

førsteårsstudenter. Har kun ansvar for det faglige. 

- Utviklingsstudier: har arrangert et par arrangementer, og skal ha første 

gjeldspils til uka. Utfordring tilknyttet de nye studentene, og å gi en fullgod 

oversikt over hvem de skal henvende seg til etc. Forsøker å samle alle de 

aktive på studiet i et forum.  

- Psykologi bachelor: fokuserer på studentenes ensomhet, ønsker å gjøre noe 

med dette. Har organisert seg i tre grupper med ulike ansvarsområder; få ut 

info til studenter, samle inn info til studenter og arrangementer.  

- Internasjonale studier: Har hatt rekordmange på valg til årets allmøte. 

Ansvarlig for både det faglige og det sosiale, har startet opp med litt 

arrangementer i høst. Ønsker at samarbeidet med ULF kan føre til mer 

arbeidslivsrelevans på internasjonale studier.  

- Samfunnsøkonomi: har startet med møter, virker som at det er bra 

engasjement i både sosialforening og i studentdemokratiet. Har kun ansvar 

for det faglige. 
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- Statsvitenskap: representert på alle fem årene. Har sitt fjerde møte for 

semesteret denne uken, skal diskutere aktualitetssymposiet og eventuell 

studietur. Mye engasjement i underforeningene. Har kun ansvar for det 

faglige. 

 
 

Diskusjons- og vedtakssaker 
 
Sak nr. 5 Mål for ULF 

- Hva vil vi få til med ULF? 
Et samarbeid som styrker det organisatoriske på SV-fakultetet generelt.  
 
- Hvor mange møter skal vi ha? 
Før den 1. hver måned vil det være mulig å sende inn saker, dersom det er nok 
å ta opp blir det arrangert et møte. Poll vil komme på Facebook, og dette 
krever at folk er aktive og sier om de kan/ikke kan delta. Det vil, med andre 
ord, legges opp til månedlige møter dersom medlemmene av forumet 
opplever at dette er nødvendig. Per nå tar vi utgangspunkt i at det ikke er 
møteplikt, men oppfordrer likevel til engasjement.  

 
- Kan vi skape et fellesskap som de neste lederne kan ha nytte av for å gjøre 

foreningsarbeid lettere på SV-fakultetet? 
Målet er å skape gode rutiner og å bli kjent på tvers av studiene, slik at man 
kan få mer gjennomslag for saker og at rollen som utvalgsleder skal bli lettere. 
Optimalt blir vi godt kjent slik at hvis vi støter på liknende saker i flere utvalg, 
kan vi direkte samarbeide uten å involvere ULF, men at det overordnede 
ansvaret for å bli kjent og skape et samarbeid ligger på ULF.  

 
 
Sak nr. 6 Konkrete samarbeidssaker 
SVSU-leder orienterer først om saker vi kan jobbe sammen med for å oppnå synergieffekter i 
alle utvalgene.  

Arbeidslivsdagene 
- Næringslivsutvalget i SVSU ønsker å etablere ”Arbeidslivsdagene”, som en 

miniversjon av Karrieredagene men for SV-studenter.  Ønsker innspill til 
bedrifter. Leder for næringslivsutvalget er Sivert Reiten Dahle, og Idar 
Henrik Seem er kontaktperson for dem. Fag- og programutvalg blir 
oppfordret til å kontakte dem direkte hvis de har noen flere innspill.  

 
Digital komité 

- SVSU har satt ned en digital komité som skal følge med på de ulike digitale 
løsningene SV-fakultetet velger å benytte seg av. Dette er for at fakultetet 
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kan få fortløpende tilbakemeldinger og nye idéer til hvordan 
undervisningen kan utføres optimalt. Hvis utvalgene ønsker å formidle noe 
til dem kan de kontakte Caroline Bortne Testman, Tonje Pettersen eller 
Marte Næss Thomassen.  

 
Møte med sosiale foreninger 

- Ettersom flere av utvalgene uttrykte en utfordring for å få inkludert nye 
studenter inn i det sosiale miljøet grunnet Korona, foreslås det et eget 
møte hvor vi inviterer de sosial-ansvarlige på hvert studie.  
 

Innspill fra utvalgene om andre saker.  
Arbeidslivsdagene 

- Bymiljøetaten (Samfgeo) 
- Folk som har jobba med Tøyenløftet (Mange antropologer) 
- Folk fra bistandsarbeid (UTV) 
- Fire fordypninger på inter - sender liste 
- UTV: Fire fordypninger, folk som jobber i UD 
- Psykologi: Har en forening som jobber med dette, "startskuddet" 
- Kurs fra Karrieresenteret er sendt til nesten alle studenter, kanskje høre 

med dem og? 
 

Digital komité 
- Veldig positive til dette 
- Innspill fra SAPU: Kollokviefadderordningen fungerer ikke optimalt.  

 
Møte med sosiale foreninger 

- ULF er generelt positive til et møte hvor vi inviterer sosial-ansvarlige. 
- Medlemmer i ULF sier de kan ha ansvar for å invitere representantene fra 

de sosiale foreningene.  
 

Vedtak: Det avholdes et møte med de sosial-ansvarlige i uke 42. De ulike utvalgslederne 

inviterer sosial-ansvarlige til møtet.  

 

 
Sak nr. 7  SVSUs handlingsplan 
SVSU-leder orienterer om handlingsplanen for SVSU.  

Vi er i prosessen å lage handlingsplan som er snart ferdig. Tre hovedpunkter: 
1. Arbeidslivsrelevans  

 Næringsutvalget skal arrangere arbeidslivsdager på SV-fakultetet. De ulike 
programutvalgene sender inn forslag av bedrifter som er relevante for 
studiet.  

2. Digitalisering og digital undervisning (digitalkomité) 
3. Interne rutiner  
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 ULF 
Andre relevante punkter i handlingsplanen: 

- Fokus på utvekslingsprogrammene, styrke de og ha bedre informasjon rundt det.  
- Sosial trivsel på SV 

 Mange nye studenter som føler seg ensomme. 
- Oppussing på ES 

 Kommer til å skje i løpet av 2021 
Innspill fra ULF til handlingsplanen: 

- Økonomi 
 Noen Programutvalg har opplevd treige svar på søknader om støtte 

- Praktikant stillinger 
 Mer informasjon for SV studenter så at de ikke trenger å gå igjennom 

karrieresenteret. Dette kan gå under arbeidslivsrelevans.  
 
 
 

 
Annet 
Sak nr. 8 Info fra ULF-medlemmene 

- Informasjonsflyt ofte vanskelig og bedre å få kontakt gjennom mail.  
 Alle ULF-medlemmer informerer om mailen sin via Facebook eller melding.  

- Viktig at alle sier ifra hvis de ikke er interesserte i å delta på møter eller har ikke 
mulighet til å delta. Altså en aktiv avmelding i stedet for en aktiv påmelding.  

 
Sak nr. 9 Sosial sammenkomst 
Er det ønskelig med en sosial sammenkomst i ULF? 

- Positive til å møtes og bli kjent. Lavere terskel til å ta kontakt for å spørre om 
noe. Litt usikker om budsjettering til SVSU.  

- Enighet i ULF om å arrangere «utvalgslederpils/brus» 
 
Sak nr. 10 Eventuelt 
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Beste hilsen 
 
Marte Næss Thomassen 
Leder for Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 


