U12 referat fra AU-møte i SP-UiB tirsdag 21. mars 2017

Møtedato

21. mars 2017

Møtetid

kl. 10:00

Møtested

SP-kontoret, Studentsenteret

Ordstyrer

Håkon Randgaard Mikalsen

Referent

Runar Jenssen

Tilstede:

Håkon, Eirik, Henriette, Svein-Martin, Johanne, Jin og Runar

Saksliste
U1200: 24/24
24/24 ble gjennomført.

U1201: Åpning av møte
Håkon åpnet møtet.

U1202: Godkjenning av innkalling og saksliste (V)
Til eventuelt:
Eirik: Sette av penger til innkjøp av trådløse høyttalere som kan brukes på stand.

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjent, med de endringer som framkom i møtet.

UTFALL
Godkjent.

U1203: Godkjenning av referat (v)

Henriette: Stine har vært faddersjef, ikke fadderkoordinator ved SV.
Håkon: Orientering utdanningsutvalget diskuterte meriteringsordning, ikke mediteringsordning.

Forslag til vedtak
Godkjennes med de endringer som framkom i møtet.

UTFALL
Godkjent.

U1203: Orienteringer (o)
(I)

AU orienterer

Svein-Martin
Formøte til NSO. Sofaprat og pizza. 3 møtte opp i tillegg til AU. Var med Henriette til Lykkepromille.
Jobbet med endringsforslag org.dim. samarbeidet med andre utdanningsinstitusjoner.

Håkon
Oddrun har utfordret oss på å komme med innspill til utviklingsavtalen. Lunsjmøte med
universitetsledelsen gikk bra. Studentnach 23. august, kontrakt med Kvarteret, slik at vi kan begynne
planleggingen. Forskning i front har fått klarsignal for en ny runde, og satser mer opp mot studenter
og kobler på NSO. Første møte med arbeidsgruppen i dag. Mye jobb fram mot landsmøtet. Bilde med
SAIH og Dag Rune for Students At Risk-kampanjen.

Eirik
Valgting og NSO. Fornøyd med radiodebatt og hele sendingen. Det ble litt temperatur. Deilig. Flere
hundre er innom studentvalg.no hver dag. Listene og halvparten av styrekandidatene må sende inn
bidrag til nettsiden. Eirik purrer. Planlegger debatt.

Henriette
Har vært på kvarteret med Svein-Martin om Lykkepromille. Har avtalt møte med KMD i dag klokken
14. Skal sende ut saksliste til SU-Forum i løpet av dagen. Møtet er i morgen 16:30-ish.
Spørreundersøkelse om mobbing på universitetet, ikke så mange som har svart på den. Usikker på
hva mer som kan gjøres med saken, undersøkelsen er delt med studentutvalgene.

(II)

Styrerepresentantene orienterer

Johanne
Streaming av humaniorameldingen. Torbjørn Røe Isaksen kommer til Litteraturhuset på torsdag.
Møte med Tor Halvorsen om utdanningsinstitusjonene og bærekraftsmålene. Dette bør vi skrive
resolusjon på til NSO LM. Det er sendt inn forslag.

Jin

Har gått gjennom styrereferat. Skal på Høyrearrangementet på torsdag.

(III)

Org.kons orienterer

Økonomi, rydder opp i feil SiB har gjort i regnskapet. Mye jobb med Kulturstyret akkurat nå, med
kulturstyremøter både forrige uke og denne uken. Har jobbet med å legge til rette for NSO-reisen,
virker som delegater og gjester er fornøyde.

U1204 SU-forum (d)
På onsdag arrangerer vi på nytt SU-forum. For anledningen på SV-fakultetet.
Alle bes komme med innspill om hva vi må huske å orientere om på møtet.
Saker som skal opp på møtet






Meriteringsordning
Lesesaler
Kvalitetsmeldinging
Terapihund
Valg

U1205 Forskningsutvalget (d)
På onsdag legges Humaniorameldingen frem. På torsdag ønsker forskningsutvalget å få presentert
studentenes syn på meldingen. Håkon reiser med nattog fra Bergen onsdag kveld, så vi må få inn en
erstatter som kan møte i FU og holde presentasjonen.
Diskusjon
Håkon sitter på nattoget til Oslo, kanskje spørre Jin eller Fredrick fra HSU til å være med på møtet. Jin
har lyst, men mener det ikke er hans rolle. Jin stiller som back-up dersom Fredrick ikke kan stille.

U1206 Orientering til SP 24. april (o)
Alle må skrive orienteringene sine før påske. Eirik håpet på å kose seg med orienteringen sin i påske.
Håkon anbefaler å ta fri i påsken. Må oppdatere SP om årsrapport.
Fredag 7.4. etter valget settes av til orienteringer og innstillinger til SP-møtet. Orienteringer og
innstillinger bør være klart tidlig tirsdag 18. april.
U1207 Middag & film (v)
Forslag om å lage middag og se film en dag. Forslag mandag 27. mars.

Forslag til vedtak
AU setter av 1000 kr til sosialt tiltak fra budsjettpost Velferd. AU avspasserer på dagen, og gjør noe
sosialt hjemme hos Håkon på kvelden mandag 27. mars. Jin, Johanne og Runar er også invitert om de
finner tid til å komme.
UTFALL
Godkjent.

U1208 Spørreundesøkelse m/Studvest og VT (d)
Se vedlagt mail fra redaktør i Studvest, Martin Folkvord. Ønsker vi å delta/bidra?
Har fått godkjenning fra SA til å bruke mailsystemet for å nå ut til alle studenter. Spleiselag og
samarbeid om utforming av spørsmål.
Prisoverslag rundt 15 000,- fire institusjoner + VT og Studvest. Dersom vi er 6 stk. blir det 2500,- på
hver. Svein-Martin mener det er godt brukte penger, dersom vi har gode spørsmål.
Studvest vil spørre om studentøkonomi og sammenligne ulike institusjoner i Bergen. Vi kunne for
eksempel tatt opp spørsmål fra læringsmiljøutvalget. Jin spiller inn at vi kan søke NSO om
prosjektmidler til dette formålet, hør med Marie om hvordan dette kan gjøres. Man må tenke på
hvordan vi skal få folk til å svare. Runar spiller inn at man i tillegg bør vurdere å sette av midler til en
gulrot. Bør undersøkelsen være nasjonal? Interessant å spørre om kjennskap til fagutvalg,
studentutvalg, parlamentet, hvordan får du informasjon om studentdemokratiet. Spørsmål om
studentfrivillighet, og se dette opp mot studentøkonomi og jobb på siden av studiene. Forslag til
spørsmål: Tror du at din økonomiske situasjon går ut over studiene dine? Johanne lurer på om vi har
tall på hvor mange studenter bruker stemmeretten sin i nasjonale og kommunale valg. Vi har tall fra
2014. Tallene er økende, både på antall som stiller til verv og antall som stemmer. Spesielt
interessant om kommunevalg. Var du student når det var valg sist? Brukte du stemmeretten din?
Hvor var du folkeregistrert?

U1209: Ymist
U1209.1: Sette av penger til innkjøp av trådløse høyttalere som kan brukes på stand.
SP-UiB trenger høyttalere uten strømledning til å brukes utendørs og på stands.

Forslag til vedtak
AU setter av 1000,- kr fra budsjettpost kontorrekvisitta eller info til innkjøp av batteridrevne
høyttalere, med et forbehold om at vi ikke har brukt opp midlene våre på budsjettet.
UTFALL
Vedtatt.
Møtet hevet 11.00.

