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U0700 24/24
24/24 ble ikke gjennomført.

U0701 Åpning av møte
Håkon åpnet møtet.

U0702 Godkjenning av referat, innkalling og saksliste (V)

Saker til eventuelt kan meldes inn her.
FORSLAG til vedtak
Referat, innkalling og saksliste godkjennes med de endringer som eventuelt framkom i møtet.
UTFALL
Utsatt.

U0703 Orienteringer (O)
Det skal orienteres om fremgang i fordelte arbeidsoppgaver og arbeid i komiteer, arbeidsgrupper og nettverk.
Det ble ikke orientert på dette møtet.

U0703.1 Arbeidsutvalget orienterer
Natalie
Stian
Terje-André
Håkon

U0703.2 Studentstyrerepresentantene orienterer
Katja
Vegard

U0703.3 Organisasjonskonsulenten orienterer
Runar

U0704 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 ikke gjennomført.
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U0705 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.
Det ble ikke orientert på arbeidsprogram.

U0706 Tid og dato for kommende AU-møter (V)
Vi vedtar plan for AU-møter våren 2018.
Forslag til vedtak
Våren 2018 avholder vi AU-møter 14:15-16:00 på torsdager, med tirsdager 10:00-12:00 som alternativ i uker
med universitetsstyremøter eller når torsdager ikke passer.
UTFALL
Vedtatt.

U0707 Universitetsstyremøtet (D)

Terje-André forlot møtet.
Håkon forlot møtet.
Kunnskapsdepartementet trekker fram bekjempelse av seksuell trakassering som prioritet i tildelingsbrev.
Mye om etter og videreutdanning. Tiltaksplan for anskaffelser skal vedtas. Kuriøst punkt. Er studenter
involvert i arbeidet? Håkon spiller inn at studiebarometeret sier at studenter ikke opplever seg inkludert og
lyttet til. Vegard ønsker å løfte krav om klimanøytralitet til tilbydere. Revisjon av strategien. Bærekraftsmål.
Etablere UiB som bærekraftsuniversitetet. Opt-out foreslås som permanent tiltak på alle fakulteter.
Digitalisering av UiB. Universitetsstyrestudentene leser seg mer opp, og tar kontakt for ytterligere innspill.

U0708 Saker til rektorlunsj (D)
Rektorlunsj ble utsatt fra 20. februar til 27. februar, og vi utsetter saker til rektorlunsj til neste uke.
U0709 Bergen Awards
Pris skal deles ut i Grieghallen. Hvem vil dra? Håkon kan ta med seg 2. Natalie stiller.
U0710 Meltzerfondet
Ta opp Meltzerfondet på SU-forum at SU-ene bør legge press på dekanene om ikke å investere i fossile og/eller
uetiske virksomheter.

Møtet hevet klokken 10:30.
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