U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

Møtedato

4. april 2017

Møtetid

kl. 14:00

Møtested

SP-kontoret, Studentsenteret

Ordstyrer

Håkon Randgaard Mikalsen

Referent

Runar Jenssen

Tilstede:

Håkon, Svein-Martin, Henriette, (Eirik og Johanne kom under Henriettes orientering)
og Runar

Saksliste
U1400: 24/24
24/24 ble gjennomført
U1401: Åpning av møte
Håkon åpnet møtet.
U1402: Godkjenning av innkalling og saksliste (V)
Saker til eventuelt kan meldes inn her.

Eirik?

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes, med eventuelle endringer som framkom i møtet.
UTFALL
Vedtatt.

U1403: Godkjenning av referat (v)
Se vedlagt referat

Forslag til vedtak
Referat godkjennes, med eventuelle endringer som framkom i møtet.
UTFALL

Vedtatt.

U1403: Orienteringer (o)
(I)

AU orienterer

Svein-Martin
Programopprettingskomité har stram tidsplan. Blir mye å gjøre. Skal gå bra. Skal gi rådgivning til de
som starter nye studium. Er invitert på konferanse om studietilsynsforskriften. Har reist til NSOlandsmøtet, alt gikk fint. Grønmo sin 70-årsdag. NOKUT-frokost om meritteringsordning. Studentvalg.

Henriette
KMD-studentutvalgsmøte, gikk bra. Kommet godt i gang med forberedelser, har satt dato for allmøte
3. mai. Nytt møte i dag, hvor det er bestemt at hver person skal lese statuttene til 2 andre
studentutvalg, for å se hva vi ønsker inn i KMDs studentutvalgs statutter. Har søkt penger fra
sentralpotten til fadderuka ved UiB. Har vært på studentutvalgsforum med Håkon. Har satt datoer
for terapihund. Valg. LMU avklaringsmøte, skal sende ut sakspapirer på mandag. Har jobbet med å få
oversikt over lesesalsplasser ved fakultetene.

Håkon
Det meste er blitt nevnt av Henriette og Svein-Martin. NHH og HiB skal møte oss på torsdag om
spørreundersøkelsen. Vi konkretiserer spørsmålene. Humaniorameldingen har kommet, mange
visjoner og tanker om satsning, men uten penger.

Eirik
Valg.

(II)

Styrerepresentantene orienterer

Johanne
Valg. Tror Jin sender orientering fra styrerepresentantene til SP-møtet.

(III)

Org.kons orienterer

Valg. Lag oversikt over regnskap for SP 2016. Årsmelding fikses på fredag. Skal sjekke opp
Innskuddspensjonsordning for SP.

U1404 Økonomi (v)
Eirik foreslår å kjøpe inn 4 nye hyller til lageret vi disponerer på Studentsenteret. Hyllene er nå på
tilbud på IKEA. Pengene foreslås tatt fra posten «kontorrekvisita».

budsjett kr 15 000,00
brukt kr 2 608,69
gjenstår kr 12 391,31
5 hyllestenger. 20 hylleplater. Pluss nødvendige fester.
Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget vedtar å sette av 4000 kr fra driftsbudsjettet 2017 til innkjøp av
nye hyller til lageret. Eirik og Runar følger opp.
UTFALL
Vedtatt.

U1405 Valg til Universitetsstyret (d)
Diskusjon om hvordan vi skal følge opp saken om valg til Universitetsstyret når valget er over.
Hva skal vi ta opp, med hvem, på hvilken måte, i hvilket type forum?

Ta det opp på rektorlunsj etter påske. Følge opp før eller etter og be om et møte med
kommunikasjonsavdelingene ved fakultetene som er involvert. Ta det opp med det sentrale
valgstyret, Eirik kan ta det opp med de. Skal Johanne melde seg innhabil i denne saken, og melde seg
ut av diskusjonen? Eirik mener det er en diskusjonssak, og at AU tar høyde for Johannes rolle i
diskusjonen.
U1406 Overlapp (d)
Gjennomgang av foreløpig plan for overlapp.
Fordeling av ansvar for ulike forberedelser til overlapp, både med Parlamentet og AU/USTrepresentanter.
Diskusjon
To deler. Parlamentet og AU/UST. Hytteturer. AU-overlapp 1 uke i juni, NSO kommer 14.-15. juni.
Hyttetur med AU tirsdag-onsdag. NSO torsdag-fredag. Diskusjon om hytteturen kan avholdes over tre
dager, mandag-onsdag. Henriette toget 16:00 mandag, forutsatt at vi hytta er tilgjengelig.
Runar sjekker om hytta er ledig mandag-onsdag i stedet for tirsdag-torsdag.
Studentombudet har invitert seg selv. Kanskje invitere henne til SU-forum og møte med AU?
Saker vi kan ta opp på hyttetur overlapp SP-overlapp 19.-21. mai:
-

Møtekultur
Hersketeknikk
Debatteknikk
Resolusjonsskriving
Årshjulet (hva som skjer og når)

-

Studentdemokratiet ABC
o Studentstyrerepresentantene.
Vedtatt politikk, intern.
Hva skjer med saker som blir vedtatt i SP
Styrer, råd og utvalg, og betydning av deltakelse der. De som sitter i styrer, råd og utvalg
Leserinnlegg, sosiale medier og PR (hente inn BT eller Studvest).
Hva gjør AU, og hverdagen på kontoret
Velferdstinget ved Sverre eller Ida.
Innføring i student-Bergen, NHH, HpV og andre. Likheter og forskjeller.
Valgordningen, og betydningen av listevalg.
NSO.

Hva er det viktigste:
-

Sosiale ting, og bli kjent leker.

Andre ting:
-

Dag Rune Olsen
o Skal vi gi han bestilling. Kurs om formidling og debattrening?

UiB kan muligens betale for tolk. Kan hente inn noen fra Engelsk på HF for honorert jobb 1000,- per
møte. Bør få attest for jobben i etterkant. Ta en forventingsavklaring med engelskspråklige, om
hvordan vi kan avholde møter. Vi har ikke kapasitet til å oversette alt til engelsk.

Hyttetur AU-overlapp 12.-14. juni:
-

-

Felles intro til hvordan AU jobber.
Sentrale styrer, råd og møtepunkter. Formelle strukturer.
Samarbeid med UST.
Hvordan jobbe med politisk påvirkning.
Formelle og uformelle kanaler.
Hvordan lage arbeidsdokumenter og planer.
Individuell overlapp på fagområder.
o Kan bli utfordrende å holde overlapp for flere på ulike områder. Gikk greit sist.
o Bør følge med noe skriftlig. Kan bli mye info muntlig.
o Hvilke saker, hva som er gjort, hva som må gjøres
Arbeidsmiljø. Praktisk, hvordan lage god stemning på kontoret.
o Huske å ta ut avspassering.
AU sitt forhold til resten av SP.
NSO høst og vårsamling.
VT og hvordan AU jobber med de.
Overlapp på kontoret. Flue på veggen en arbeidsdag.
Regnskap, budsjett, refusjoner og økonomi
o Snakke om ansvar, og hvordan ting fungerer.
Ta en runde på universitetet og med studentmediene.

-

Ikke snakke negativt om personer og organer, og la nytt AU få danne seg egne inntrykk.

U1407: Ymist
Saker til eventuelt
Johanne:
Resolusjon som ble meldt inn til NSO og andre gjennomslag fra LM kunne blitt offentliggjort på
spuib.no og Facebook.

