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U0600 24/24
24/24 ble gjennomført.

U0601 Åpning av møte
Håkon åpnet møtet.

U0602 Godkjenning av referat, innkalling og saksliste (V)

Saker til eventuelt kan meldes inn her.
Godkjenning av referat utsettes til neste uke.
Ingen innkalling ble sendt ut.
Saker til eventuelt meldes inn her:
 Orienteringer
 Administrasjonsrunden
 NOKUT-frokost
 Møtekostnader Internasjonal komité
 Vintersamling SAIH
 Saker til SP 07/17-18
 Saker til SU-forum
 Aldri OK
 Diskusjonssak: Innstillingskomité til valg i SP
 Kaffe til formøtet til Bærekraftskonferansen
 Innspill til møte med Tryti
FORSLAG til vedtak
Referat, innkalling og saksliste godkjennes med de endringer som eventuelt framkom i møtet.
UTFALL
Vedtatt.

U0603 Orienteringer (O)
Det skal orienteres om fremgang i fordelte arbeidsoppgaver og arbeid i komiteer, arbeidsgrupper og nettverk.

U0603.1 Arbeidsutvalget orienterer
Natalie
Møte om samarbeidsavtale med UiB sammen med Håkon, vi jobber med å få på plass en ny intensjonsavtale
med UiB. AU skal sende UiB de andre studentdemokratiers avtaler, og sende forslag til tekst. Vi skal snakke
med UiB om midler og hvordan UiB drifter velferd for studenter. Har fikset mat og middag for studenter som
skal være med på Bærekraftskonferansen 2018. Har vært KK på VT-møtet. Arrangert NOKUT-frokost. Vært med
på å planlegge parallell session på UH-nett Vest sin konferanse på Solstrand.
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Stian
Litt Bærekraft og Aldri OK. Har stått opp for UiBs prinsipper og ikke sine egne, om differensiert treningsavgift.
Har snakket med Mia om studentrabatt på Kino, gjennomslag! AURORA-work, har tatt opp MeToo og fått lekser
med et ark som skal fylles ut. Har vært på ChinaChinaChina-møte.
Terje-André
Møtem ed ordføreren om Aldri OK. Skal ha møte med fagpolitisk ansvarlig hos NHHS. Skal diskutere
kvalitetssikringssystem. Har hatt møte om matteverksted. Har vært i møter. Fulgt opp mentorordning og
tilgjengeliggjøring av masteroppgaver, samt møte med SV-dekan.
Håkon
Vi har forberedt oss på Bærekraftskonferansen 2018. Vi har ordnet med mat til Studentkonferansen 2018. Blir
mat på Bien Centro. Har skrevet leserinnlegg med Mia om studentboliger. Studiebarometeret, har vært på i
TV2 og Studvest. Still-til-valgmøte. Lanserte Aldri OK-kampanjen, har fått god publisitet og mange likes.
Jobber for å få flere UiB-ansatte og folk inn i AURORA-nettverket.

U0603.2 Studentstyrerepresentantene orienterer
Katja
Ikke tilstede.
Vegard
Intet å melde.

U0603.3 Organisasjonskonsulenten orienterer
Runar
Har fulgt opp saker fra AU-møtet. Må sjekke med Brønnøysund om «nytt» AU og fullmaktsmatrisen som ble
vedtatt sist.

U0604 Administrasjonsrunden (O)
Arbeidsutvalget skal planlegge drift av Studentparlamentet 3 uker frem i tid. Alle skal stille forberedt med
fullstendig oversikt over aktiviteter, arbeidsoppgaver og evt problemstillinger for er aktuelle for tidsperioden.
Administrasjonsrunden ble gjennomført.

U0605 Arbeidsprogram (O)
Arbeidsutvalget orienterer om fremgang i saker fra arbeidsprogrammet (Det vil si aktiviteter som er
gjennomført). Vi skal diskutere evt nødvendige prioriteringer og planer for videre fremgang for å nå
Studentparlamentets mål for 2017/2018.
Ingen endring på planene.

U0606 NOKUT-frokost (V)
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Ettergodkjenning av utlegg til mat på NOKUT-frokosten 5. februar.
Forslag til vedtak
Kroner 588,28 settes av på konto 7450 Arrangement.
UTFALL
Vedtatt.

U0607 Møtekostnader Internasjonal Komité (V)
Det skal serveres pizza i neste møte med Internasjonal Komité.
Forslag til vedtak
Kroner 650,- settes av på konto 7470 Møteutgifter.
UTFALL
Vedtatt.

U0608 Vintersamling SAIH (D)
Hyggelig å sende folk til SAIHs vintersamling 23.-25. februar. Vi ønsker å sende Daniel Johansen fra
Internasjonal Komité. Må forberede hvem vi ønsker å sende til landsmøtet.

U0609 Saker til SP 07/17-18 (D)
Siste mulighet for å vedta politikk, som vi kan jobbe med i år.










Statuttendring: Valg av delegater til NSOs landsmøte
o Må ut med foreløpig innkalling.
o Vi ønsker å følge fordelingsnøkkelen fra valget, men at listene selv skal bestemme hvem de
ønsker å sende til landsmøtet.
Vedtakssak: Innstillingskomité for valg i SP
Resolusjonssak: Styrket språkkompetanse, innmeldt av Internasjonal Komité
Resolusjonssak: Engelskspråklig bachelor i filosofi
Diskusjonssak: Medlemsskap i NSO
Diskusjonssak: Reforhandling av avtale med UiB
Diskusjonssak: Mentorordning ved UiB
Diskusjonssak: Promomidler til listene
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U0610 Saker til SU-forum (D)
Er det noe vi ønsker å ta opp med SU’ene?
 Diskusjonssak: Spesifikke arbeidsoppgaver til en ny organisasjonskonsulent, i forbindelse med
reforhandling av avtale med UiB.
 Diskusjonssak: Mentorordning

U0611 Kaffe til formøtet til Bærekraftskonferansen (D)
AU stiller med kaffetrakter til disposisjon, dersom de ordner med alt selv. Alternativt kan de kontakte kantinen
for å høre om de kan ordne med kaffe.

U0612 Innspill til Tryti (D)
Få fart på bygging av studentvilla. Gi oss billige tomter.

Møtet hevet klokken 12:15.

5 av 5

