U20 Referat fra AU-møte i SP-UiB 16. mai

Møtedato

16. mai 2017

Møtetid

kl. 15:00

Møtested

SP-kontoret, Studentsenteret

Ordstyrer

Håkon Randgaard Mikalsen

Referent

Runar Jenssen

Tilstede:

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

Saksliste
U2000: 24/24
24/24 ble gjennomført.

U2001: Åpning av møte
Håkon åpnet møtet.

U2002: Godkjenning av innkalling og saksliste (V)
Saker til eventuelt kan meldes inn her.
Ingen saker til eventuelt.

U2003: Orienteringer (o)
(I)

AU orienterer

Svein-Martin
 Programoppretningskomiteen
 Ferdigstilt Ruspolicy
 Handlingsplan for kvalitet i utdanningen.

Eirik






Møte med internasjonaliseringsgjeng.
Facebook-poster.
Overlapp og hytteturplanlegging.
Bestilt TV
IKEA-tur og arkivrom.

 Prøvd å fikse oversetter til IS. Har vært vanskelig. Er ikke på plass.

Håkon





Studieprogramoppretningskomiteen. Møte 18. mai.
Mye av det samme som Svein-Martin.
Analysebyrå og spørreundersøkelse til studenter ved UiB.
SAIH årsmøte i Oslo. Valgt nytt AU. Ny kampanje.

(II)

Styrerepresentantene orienterer

Jin
 Æresdoktorpromosjon.
 Rektorlunsj.

Johanne
 På Høyden ringte om dekanvalg på Psykologisk Fakultet.
(III)

Org.kons orienterer

Runar





Jobbet med kontaktlister, mappestruktur og oppdaterte styringsdokumenter.
Oppdaterte e-postlister for SP.
Kandidatskjema og foreløpig innkalling.
Ellers daglige rutiner.

U2004 Hyttetur
Siste gjennomgang om program.
Eirik orienterer.
Jin og Johanne inviteres til bolk om hersketeknikker og debatteknikk i tillegg til bolk om
universitetsstyrestudentene.

U2005 Økonomi
A) Tradisjon tro skal Sp-UiB arrangere 17. mai- frokost for Parlamentets medlemmer og venner. AU
ønsker å sette av en sum for å kjøpe inn kaffe, juice, brød og pålegg.
Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget vedtar å sette av 1800,- fra SP-UiB sitt driftsbudsjett post
arrangement, for å dekke utgifter knyttet til 17. mai-frokost.
UTFALL

Vedtas.

B) 19. – 21. avholdes overlappstur for det nyvalgte Studentparlamentet. AU ønsker å sette av en sum
for å dekke utgifter knyttet til mat (to middager, to frokoster, og en lønsj) og snacks for de påmeldte
delegatene.
Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget vedtar å sette av 10 000,- fra SP-UiB sitt driftsbudsjett post
arrangement, for å dekke utgifter knyttet til overlappstur med SP-UiB.
Endringsforslag:
Legge inn reisekostnader. Nytt forslag til beløp 20 000,- til sammen.
Jin foreslår å lage et budsjett for hytteturen, for å ha bedre styring på pengebruken.
UTFALL
Vedtas med endringsforslag 20 000,-. Budsjett for mat, transport og overnatting legges ved.

U2007: Ymist
Saker til eventuelt

