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U0800 24/24
24/24 ble gjennomført.

U0801 Åpning av møte
Håkon åpnet møtet.

U0802 Godkjenning av referat, innkalling og saksliste (V)

Saker til eventuelt kan meldes inn her.
Natalie
Rektorlunsj tirsdag 27. februar 2018.
Runar
Avisabonnementer.
Håkon
NSO Landsmøtet 2018

Endringsforslag til referat fra de tre forrige møtene

Stian ber om at setningen «sprer det glade budskap» enten utdypes eller fjernes i ett av referatene.
FORSLAG til vedtak
Referater, innkalling og saksliste godkjennes med de endringer som eventuelt framkom i møtet.
UTFALL
Vedtatt.

U0803 Orienteringer (O)
Det skal orienteres om fremgang i fordelte arbeidsoppgaver og arbeid i komiteer, arbeidsgrupper og nettverk.

U0803.1 Arbeidsutvalget orienterer
Håkon
Møte om mentorordningen. Har spilt inn dette som sak til sentralstyret og tatt det opp med studentutvalgene.
Bakbenket på Universitetsstyremøte. Litt representasjon. Har vært med på myndighetsbesøk hos UiB fra FrP.
AMU-møte med tema om seksuell trakassering. Møte med universitetsbiblioteket, angående arbeidet i UHnett vest, vi får komme med innspill om open data. De skal ha en studietur i oktober, som muligens blir noe
AU blir med på.
Stian
Møte i China-gruppa. Intervju med BSTV om resolusjon fra SAIH om kurs i nettvett. Har hatt litt fri. Litt valg.
Har hengt opp plakater med Aldri OK. Printeren er fucked, Stian hater printeren.
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Natalie
Arbeidsgruppemøte med Fysisk Læringsmiljø. Har landet hva vi ønsker å få inn i rapporten. Skal skrive litt om
studentperspektivet i rapporten. Har jobbet med digitalisering. Skal holde foredrag i april på konferanse på
Solstrand. Representasjon på NHH-Ball og Bergen Awards. Fellesmøte med AMU og LMU om mobbing og
trakassering spennende. SU-forum. Alle SU-ene er med på Aldri OK-kampanjen. Planlegger reise til LM.
Terje-André
Jobbet med matteverkstedet. SA kaller inn til møte om saken. Møte med Realistutvalget i morgen, og
fagutvalget på matematisk institutt. Møte i UFO-komiteen. Fulgt opp lederkurs for studenter. Revidert
kvalitetshåndboka. ESN signert Aldri OK.

U0803.2 Studentstyrerepresentantene orienterer
Katja
Ikke tilstede.
Vegard
Ikke tilstede.

U0803.3 Organisasjonskonsulenten orienterer
Runar
Bestilt vann til dispenser. Rørlegger kommer i morgen for å se på muligheter for å få lagt inn vann på kontoret.
Har bedt sikkerhetssjef slå av alarmen ved kortsenteret. Har registrert AU i Brønnøysund. Neste uke blir
hektisk med SP-møte mandag, Rektorlunsj tirsdag, Kultustyremøte onsdag, AU-møte torsdag og nytt
Kulturstyremøte igjen mandag uken etter.

U0804 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.
U0805 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.
Arbeidsprogramrunden ble gjennomført. Ingen endringer.

U0806 Ettergodkjenne utlegg i forbindelse med SU-forum (V)
Middag i forbidnelse med SU-forum 20. Februar. Må ettergodkjenne kroner 696,-.
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FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget setter av kroner 696,- fra konto 7470 møteutgift.
UTFALL
Vedtatt.

U0807 Representanter til programopprettingskomitéen (V)
Kvart år set Utdanningsutvalget ned ein programopprettingskomité som rettleier fagmiljøa i
søknadsprosessen og som vurderer dei endelege innsendte søknadene om oppretting av nye studieprogram.
Komitéen består av to visedekanar for utdanning, ein universitetspedagog, to representantar frå Seksjon for
studiekvalitet på SA og to studentrepresentantar. I fjor var Håkon Randgaard Mikalsen og Svein-Martin
Stenseth medlemmer.
På vegne av Oddrun Samdal ber vi om at de finn to studentar som kan oppnemnast som medlemmer i
programopprettingskomitéen for 2018. Hovedtyngda av arbeidet vil foregå i mai, då det blir planlagt
dialogmøte med søkjarmiljøa, i tillegg til at det kan bli eit par møte i haust i samband med levering av endeleg
versjon av søknadene.
Vi har dessverre ikkje full oversikt over kva fagmijø som kjem til å søkja om nye program i år, men så langt har
vi fått signal om tre nye studieprogram. Grunnlagsdokumenta komitéen arbeider ut frå er først og fremst
Nasjonal kvalifikasjonsrammeverk og UiBs søknadsmalar, men også kvalitetsmeldinga og UiBs handlingsplan
for kvalitet i utdanning.
Det er fint om vi kan få tilbakemelding på kven som blir årets studentrepresentantar innan 5. mars 2018.
Vegard ankom møtet klokken 14:13.
FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget ved SP-UiB vedtar å oppnevne xx til programopprettingskomiteen for 2018.
UTFALL
Orienterer om saken på SP-møtet.

U0808 Studentersamfunnet i Bergen sitt vårball 2018 (V)
SP-AU er invitert på Studentersamfunnet sitt vårball den 28. april. Dette er på en lørdag, helgen etter LM-NSO,
og samme helg som LM-SAIH. Uvisst hvor mange vi får sende.
“På vegne av Hans Majestet Erinaceus Rex ønsker vi å invitere dere til Studentersamfunnet i Bergen sitt
vårball den 28. April. Vennligst send oss bekreftelse på denne invitasjonen, samt navn på representanter innen
1. Mars.
Formell invitasjon med mer informasjon ettersendes ved bekreftelse.
Tid og sted vil bli annonsert. “
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FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget ved SP-UiB vedtar å sende 2 personer til Studentersamfunnet i Bergen sitt vårball 2018.
UTFALL
Vedtatt.

U0809 Oppnevnelse av studentrepresentant i det nye FU (V)
På forrige møte i universitetstyret ble det vedtatt at Forskningsutvalget (FU) skal omstrukureres. Det
innebærer at FU går fra å ha tre studentrepresentanter til kun en studentrepresentant. Møtevirksomheten er
omfattende. Studentrepresentanten sitter i FU sammen med syv prodekaner, prorektor, forsknignsansvarlig
v/ Universitetsmuseet og postdoc/phd.
Etter diskusjon i Utdannings og forskningskomiteen (FU) var det bred enighet om at det er fag og
forskningsansvarlig som bør sitte i det nye FU. Hvordan stiller AU seg til dette?
FORSLAG til vedtak
Fag og forskningsansvarlig i Arbeidsutvalget skal tiltre det nye FU. Terje-André Kvinlaug velges.
UTFALL
Terje-André Kvinlaug ble valgt.

U0810 Kursing NSO og deltakelse Kopinorseminar 2018 (V)
Hvis fag og forskningsansvarlig i AU blir oppnenvt til FU-representant er det ønskelig fra Terje-André sin side
å opparbeide seg mer kompetanse tilknyttet forskningspolitikk. Da spesielt med tanke på det
forskningspolitiske kunnskapsgrunnlaget, rollen til EU (Horisont 2020) og regjeringens forskningspolitiske
prioriteringer.
NSO er villig til å bidra med kursing torsdag 1. mars. I tillegg er det seminar i regi av Kopinor tilknyttet nye
læringsmidler i høyere utdanning. Da med spesielt fokus på hvordan bibliotek, forlag og bokhandel kan bidra
som undervisningsstøtte. Konferansen holdes fra kl 9:00-12:15. Oddrun Samdal skal ha innledning og skal ta
med innspill fra Studentparlamentet.
Reisen vil skje torsdag 1. mars. Tidlig fly til Oslo og ettermiddag/kveldsfly hjem til Bergen samme dag.
FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget ved SP-UiB setter av 1337,- kroner fra konto 7131 “reiseutlegg”. ca. 1000 kroner går til
flybilletter. De resterende går til flytog og bybane retur fra Flesland til Kronstad.
UTFALL
Vedtatt.

U0811 Oppnevnelse av kvinnelig representant i styret for universitetsbiblioteket (V)
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På møte i UFO tirsdag 13. februar ble det fremmet ønske om at AU skal oppnevne fast kvinnelig representant
i styret for UB. Siden møtet i UB var 15. februar ble Tonje Vaage oppnevnt som settevara av AU. Vervet i styret
til UB er honorert.
FORSLAG til vedtak
Vi legger ut i Facebook-gruppa at vi søker kandidater til honorert verv i styret for universitetsbiblioteket.
UTFALL
Vedtatt.

U0812 Rektorlunsj tirsdag 27. februar (D)
 AURORA-nettverket generelt. Hvordan jobber UiB med det, hvordan leverer de på forpliktelsene sine? Har
vi representanter til de ulike arbiedsgruppene i AURORA-nettverket?
 Akademiavtalen. Skal Statoil finansiering oljeforskning ved UiB de neste 6 årene?
 Opplæring av nye studenttillitsvalgte. Omvisning på UiB for Studentparlamentet eller Arbeidsutvalget.

U0813 Avisabonnementer (V)
BA, BT, Morgenbladet og Røyst?
FORSLAG til vedtak
Vi beholder alle avisabonnementene.
UTFALL
Vedtatt.

U0814 NSO Landsmøte 2018 (D)
Vi må melde på delegatlister 9. mars.
Vi må intervjue NSO AU-kandidater etter delegatlistene er meldt inn.
Håkon og Natalie setter seg ned sammen og jobber med forberedelser til NSO Landsmøtet.

Møtet hevet klokken 14:50.
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