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U4600 24/24
24/24 ble gjennomført.

U4601 Åpning av møte
Terje-André åpnet møtet.

U4602 Godkjenning av referat, innkalling og saksliste (V)

Saker til eventuelt kan meldes inn her.
Eventuelt

Budsjett Brüssel 2017
Innmeldt av Natalie
Godkjenning av referat utsettes til neste AU-møte.
FORSLAG til vedtak
Referat, innkalling og saksliste godkjennes.
UTFALL
Vedtatt med de endringer til referatet som eventuelt framkom i møtet.

U4603 Orienteringer (O)

U4603.1 Arbeidsutvalget orienterer
Terje-André
Utdanningsutvalgmøte, vi har bestemt sanksjoner for forsinket sensur. Har forberedt og gjennomført
Studietur til Brüssel.
Natalie
Jevn kontakt med studentutvalgene. Har vært tellekorps på RU-møte i suppleringsvalg til styret i RU.
Suppleringsvalg til styret. Studentutvalgsforum, hvor SU-ene honoreres/lønnes ulikt, vi kan bidra litt inn der.
SU-ene har ulik kontorsituasjon. KMD har gitt sine kontorlokaler som arbeidsplass til studenter. MEDSU
mangler gode kontorlokaler. Masterlesesalsplasser håndteres ulikt, her må vi gjøre en jobb. Kinoklubb ble
diskutert, men dette er Håkons område. Forskrift om inneklima gjelder for studentarbeidsplasser.
Læringsmiljølov og lokal forskrift utsettes til LMU-møte i januar. Oxford Research evaluerer LMU-ordningen
nasjonalt på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Jobber med åpningstider for bibliotek og lesesaler.
Arbeidsgruppe for innovative emner skal sende ut en studentundersøkelse om interesse for slike emner.
Stian
Internasjonalt, har vært i Norwich på Aurora-nettverk med Håkon. Snakk om internasjonale bachelor, med
spesielt fokus på HF og Filosofi. Vurderer å jobbe med felles bachelor i filosofi på Engelsk i Auroranettverket. Mye planlegging og gjennomføring av tur. Budsjettmøter og budsjettforhandlinger har tatt mye
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tid. Har fulgt opp listene om å søke promoteringsmidler. Planlagt julebord. Det er ansatt en ny viserektor for
globale relasjoner.

U4603.2 Studentstyrerepresentantene orienterer
Vegard
Lite nytt fra universitetsstyret. Har vært i Brüssel med SP-AU. Har vært på kollegieforum i Trondheim og
møtt andre universietsstyrestudenter. Mye fokus på fusjon. Litt snakk om LMU.

U4603.3 Organisasjonskonsulenten orienterer
Runar
Brüsseltur med AU og UST, jobbet med regnskap fra Brüssel. Har jobbet med budsjett 2018 for SP-UiB.

U4604 Promoteringsmidler til listene (v)

U4604.1 Venstrealliansen
Søknad
På vegne av Venstrealliansen UiB ønsker jeg herved å sende en søknad om midler på 2000,- kr. Vi har funnet
en leverandør som kan trykke gensere hvor vi vil benytte Venstrealliansen UiB sin logo for å synliggjøre vår
liste til Studentparlamentets og dens betydning for studenter ved universitetet.
FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget til SP-UiB vedtar å sette av 2000,- kroner fra Studentparlamentets budsjett, post
“informasjon”, for å dekke kostnadene til Venstrealliansens promoteringsmateriale.
UTFALL
Vedtatt.

U4604.2 Realistlista
Søknad
Realistlista søker herved om 2000,- kroner i promoteringsmidler fra Studentparlamentet UiB. Midlene skal
gå til gensere med både logoen vår og logoen til SP-UiB.
Vedlegg
Budsjett
https://drive.google.com/open?id=11eF7faXA5T7i1o-ejzsUc3yux4J6rF3YRgCitpqeBCk
FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget til SP-UiB vedtar å sette av 2000,- kroner fra Studentparlamentets budsjett, post
“informasjon”, for å dekke kostnadene til Realistlistas promoteringsmateriale.
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UTFALL
Vedtatt.

U4604.3 International Students
Søknad
FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget til SP-UiB vedtar å sette av 2000,- kroner fra Studentparlamentets budsjett, post
“informasjon”, for å dekke kostnadene til International Students sitt promoteringsmateriale.
UTFALL
Vedtatt.

U4604.4 Det Andre Reelle Alternativ
Søknad
Det Andre Reelle Alternativ søker om støtte til promoteringsmidler høst 2017. Pengene vil vi bruke på
gensere til DARAs representanter i studentparlamentet, samt èn vara. Disse genserne vil inneholde DARAs
logo, slagord, navn og hjemmesiden til SP-UiB. Vi anslår at disse vil koste rundt 1100-1200. Vi vil også kjøpe
én roll-up som kan benyttes til stand/profilering. Særlig inn mot rekrutteringen til Studentvalget 2018. Rollup’en vil koste rundt 650,-. Vi ønsker også kjøpe 100 plakater som vi vil henge opp på plakatområder rundt
omkring på campus. Formålet med plakatene er, som med Roll-up’en, å synliggjøre DARA og bevisstgjøre
studentene på. At det er studentvalg neste år, og legge grunnlag for rekrutteringen til listen for det valget. Vi
legger opp til en viss selvkost fra vår side, og ber Arbeidsutvalget om 2000,- i støtte til disse tingene.
FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget til SP-UiB vedtar å sette av 2000,- kroner fra Studentparlamentets budsjett, post
“informasjon”, for å dekke kostnadene til Det Andre Reelle Alternativs promoteringsmateriale.
UTFALL
Vedtatt.

U4605 Utnevnelse av studentrepresentant (v)
I møtet i Utdanningsutvalget 29. september var det en sak om retningslinjer for tilgjengeliggjøring av
masteroppgaver. Det arbeides nå med å sette sammen en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. I den
anledning trengs det en studentrepresentant som må bli utnevnt av arbeidsutvalget.
FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget utnevner Terje-André Kvinlaug til å være studentrepresentant i arbeidsgruppen som skal
arbeide med retningslinjer for tilgjengeliggjøring av masteroppgaver.
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UTFALL
Vedtatt.

U4606 Mat til SU-forum (v)
Tirsdag 21. november skal tredje SU-forum for høstsemesteret avholdes. I den forbindelse er det fremmet
ønske om å sette av penger til litt mat og drikke til representantene fra Studentutvalgene.
FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget til SP-UiB vedtar å sette av 850,- fra Studentparlamentets budsjett, post «møtekostnader»,
for å dekke kostnadene i forbindelse med gjennomføring av SU-forum.
UTFALL
Vedtatt.

U4607 Midler julebord (v)
Budsjett
Kr 1 500,Kr 250,Kr 500,Kr 500,KR 2750

Vin til gløgg
Servise til dessert
Pynt (lys, servietter, girlander, julestæsj)
Snacks og digg til nach
TOTALT

Endringsforslag fra Stian
Fjerne post Servise til dessert.
Utfall endringsforslag
Falt, til fordel for endringsforslag fra Terje-André.
Endringsforsalg fra Terje-André
Endre posten Servise til dessert, til brus, som et alkoholfritt alternativ til gløgg.
Utfall endringsforslag
Vedtatt.
FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget til SP-UiB vedtar å sette av 2750,- kroner fra Studentparlamentets budsjett, post
“Arrangementsutgifter”, for å dekke de ekstra kostnadene til julebordet.
UTFALL
Vedtatt med vedtatt endringsforslag ovenfor.

U4608 Søknad om midler til NSO på vegne av Geofysisk fagkomite (D)
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Geofysisk Fagkomité ved Geofysisk Institutt i Bergen, skal arrangere en konferanse i samarbeid med Tekna
Student, den 29. januar 2018 i Grieghallen. Kveldens tema er: “Morgendagens energiløsninger - Hvordan ser
det fremtidige arbeidsmarkedet ut?”. I den anledning ønsker de å søke om støtte fra Norsk
Studentorganisasjon (NSO). Ifølge reglementet må søknaden gå via Studentparlamentet. De øvrige
foredragsholderne som per dags dato har takket ja til å være med er Terje Søviknes (Norges olje -og
energiminister), Vegard Frihammer (Greenstat), Karl Eirik Schjøtt Pedersen (AP-politiker, administrerende
direktør i Norsk olje og gass), Terje Bøe (Konserndirektør BKK), Bjørn Haugland (DNV GL), Torfinn Harding
(professor ved NHH) og Anne Karin Sæther (forfatter av De Beste Intensjoner). Informasjon om
arrangementet og en mer detaljert søknad, samt et grovt estimert budsjett, finner dere vedlagt i mailen.
Vedlegg
Vedlegg 1: Budsjett
Vedlegg 2: Søknad
Terje-André følger opp og sender inn søknad.

U4609 Studietur til Brüssel 2017
Terje-André gjorde en glipp, hvor kostbudsjettet ikke ble ganget med antall dager. Noe som resulterte i at vi
søkte NSO om 2250,- i stedet for 9000,- til kost. Vi endte opp med å bruke ca 3200,- over budsjett for turen,
som vi nå jobber med å finne løsninger for å dekke inn. NSO er kontaktet allerede, avventer svar.
Studentparlamentet orienteres på kommende parlamentsmøte.
Møtet hevet klokken 13:40.
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