U17 Referat fra AU-møte i SP-UiB 26. april
Møtedato

26. april 2017

Møtetid

kl. 17:00

Møtested

SP-kontoret, Studentsenteret

Ordstyrer

Håkon Randgaard Mikalsen

Referent

Runar Jenssen

Tilstede:

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

Saksliste
U1700: 24/24
24/24 ble gjennomført.

U1701: Åpning av møte
Håkon åpnet møtet
U1702: Godkjenning av innkalling og saksliste (V)
Saker til eventuelt kan meldes inn her.
Johanne
Endre utviklingsavtaler til en sak om styresaker generelt.

Eirik
Sette av 1000 per møte til tolk på SP-møter.
Sette av 1500 til TV-stativ.
UTFALL
Innkalling og saksliste godkjent med endringer.

U1703: Godkjenning av referat (v)
Henriette
Stryk psyk-fak.

UTFALL
Godkjent med endringsforslag.

U1703: Orienteringer (o)
(I)

AU orienterer

Håkon
Endelig innkalling, spørreundersøkelse. Undersøkelsen blir 600,- dyrere fordi NHH har trukket seg.
SAIH-årsmøte til helga. Arbeidsgruppe for handlingsplan for forskningsinfrastruktur, begynner i mai.
Henriette
Fadderukepottfordeling, skulle vært på skype-møte med UH-nett men møtet var flyttet,
ruspolicymøte med Svein-Martin har begynt på utkast, møte med DigUiB. Har vært i Helsinki, og sett
på læringsmiljø på to universiteter og biblioteker. Har jobbet med terapihundfordeling. Allmøte med
RU.
Svein-Martin
Har purret på EiA om oversikt over garderober. Har avtalt møte.
Organisasjonsutviklingsprosjektgruppa hos EiA. Ruspolicy møte. RU allmøte.
Eirik
Ryddet opp etter valget. Skrevet valgprotokoll. Promkom-møte snart. Allmøte SUSV i går, godt
oppmøte.
(II)

Styrerepresentantene orienterer

Johanne
Lest sakspapirer. Maset på universitetsledelsen for retningslinjer for studenter med politiske verv.
Greit å sende det ut til studentutvalgene og studentombudet. Skal være ordstyrer for PSF, og kanskje
KMD.
Jin
Har lest sakspapirer.
(III)

Org.kons orienterer

Endelig innkalling, forberede SP-møte og forefallende arbeid etter påske.

U1704 Styresaker (d)
Utviklingsavtalen
Mentorordningen i måleparametrene? Mangler fokus på gjennomstrømming i bachelorprogram.
Hvorfor er noe tatt med andre ting ikke tatt med? Er riktige prioriteringer gjort. Neste møte er det
viktigste for å komme med innspill til førsteutkastet. Skal vi ta med praksis som måleparameter, slik
UiO har med? Skal vi ha med mål om å få et nytt senter for fremragende forskning, når dette
antakeligvis utlyses først i 2019? Dersom AU finner ting som skal ut eller inn, kom med innspill. AU
har etterspurt mer merittering og tverrfaglighet.

Likestilling
Konkrete prosjekt kan tildeles likestillingsmidler. Kan man ikke søke om sentrale likestillingstiltak for
å rekruttere menn? Enkelte fag blir nevnt, andre ikke. Svein-Martin ønsker å gjøre dokumentet
kjønnsnøytralt. Bør noe inn om pensum mener Jin.
Årsrapport studentombudet
Sensurer er forsinket. Bør vurdere interne tiltak. Bøter foreslås av Johanne, eller om det bør tas opp
som større sak i utdanningsutvalget. Bruk rapporten for å få ting til å skje. Det skulle ha vært
undersøket hvor stort omfanget av forsinkelser er, og hvor problemene befinner seg. AU tar det opp.
Med-Ont ønsker ekstern styreleder
Ønsker intern stedfortreder. Jin mener det blir feil. Dersom styreleder skal være ekstern, bør også
stedfortreder være ekstern.
Økonomirapport
Ting går litt som forventet. Jussen mener de ikke har fått tilskuddene de er blitt lovet.
Stortingsmelding kvalitetsmeldingen. Hva skal med i handlingsplan for utdanning?

U1705 Økonomi
FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget vedtar å sette av 3000,- fra SP-UiB sitt driftsbudsjett post reise, for å dekke utgifter
knyttet til kost og losji for SP-UiB sin delegat til SAIH sitt årsmøte.
UTFALL
Vedtatt.
FORSLAG til vedtak
Sette av 1000 per møte til tolk på SP-møter.
Endringsforslag
Sett av 1000,- for tolk til konstituerende møte og ta kontakt med UiB for å få det dekket.
UTFALL
Vedtatt.

FORSLAG til vedtak
Sette av 1500,- fra kontorrekvisita til TV-stativ for møteskjerm på kontoret.
UTFALL
Vedtatt.

U1707: Ymist
Ingen saker til eventuelt

