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U4700 24/24
24/24 ble gjennomført.

U4701 Åpning av møte
Terje-André åpnet møtet.

U4702 Godkjenning av referat, innkalling og saksliste (V)

Saker til eventuelt kan meldes inn her.
Natalie kom med endringsforslag på e-post.
 Uke 42: Opprinnelig: Besøkt juridisk studentutvalg, og jobbet med dokumenter. ØNSKER: Besøkt juridisk
studentutvalg og oversendt de relevante handlingsplaner i etterkant av møtet.


Uke 43: Opprinnelig: Er blitt spurt av RU og Mat-Nat. ØNSKER: Er blitt spurt av Realistutvalget (SU MatNat) om å holde workshop på deres tillitsvalgtseminar.



Uke 46: Opprinnelig: Tellekorps for Mat-Nat. ØNSKER: Har vært tellekorps på RU-møte i suppleringsvalg til
styret i RU.



Uke 46: Opprinnelig: Læringsmiljølov og lokal forskrift for UiB; et nasjonalt utvalg evaluerer. ØNSKER:
Læringsmijølov og lokal forskrift utsettes til LMU-møte i januar. Oxford research evaluerer LMU-ordningen
nasjonalt på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Stian kom med endringsforslag
 U4306 PPK endres til PPC.
Eventuelt
Godkjenning av promomidler til SosDem og Liberal Liste
Innmeldt av Stian
FORSLAG til vedtak
Referat, innkalling og saksliste godkjennes.
UTFALL
Vedtatt med de endringer til referatet som eventuelt framkom i møtet.

U4703 Orienteringer (O)

U4703.1 Arbeidsutvalget orienterer
Terje-André
Rapport fra studietur til Brüssel. Følger opp utdanningsrapporten fra EU-kommisjonen. Doble eksamner, SA
har et forhandlingsmandat. Eksamener skal være mandag til fredag mellom 9 og 18. Har søkt NSO på vegne
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av Geofysisk fagutvalg. Nei til skolepenger. Kvalitetshåndboka, skriver om en del om studentdemokratiet.
Jobber med forskningsetikk som diskusjonssak i forskningsutvalget. Høringssvar vedtas forhåpentligvis av
SP på mandag.
Natalie
Politikk. Avvikling av terapihund. SU-forum, snakket om kursing, dekningsgrad lesesaler, og emneevalueringer.
En del saker som må behandles videre. Brukt litt tid på VT. Innovative emner, frist februar i arbeidgruppen om
emnebeskrivelse. Radioen og snakket om terapihund.
Stian
Vi har fått innspill til framgang om engelsk bachelor under AURORA-nettverksmøte. Styrking av FNs
bærekraftsmål, deltatt på Bergens Næringsråds møte, rektor var også tilstede. Flere er gira på bærekraft.
Håkon
Deltok også i Norwich. Har vært syk. Deltatt på NSO-møte. Litt bakpå med media. Seksuell trakassering er
noe av det som er jobbet mest med. Har snakket med Studvest, og prøver å få inn en ny sak der. Jobber med
å samle inn historier fra UiB, ønsker å samarbeide også med andre utdanningsinstitusjoner. Skal også jobbe
internasjonalt med seksuell trakassering gjennom AURORA-nettverke, og samle inn best practice.

U4703.2 Studentstyrerepresentantene orienterer
Vegard
Styreseminar i Oslo på mandag. Kunnskapsministeren kom med innspill om fire fokusområder, etter og
videreutdannning, samarbeid med næringslivet, oppfølging av kvalitetsmeldingen, og bedre karriereløp.
Riksrevisoren roastet Nord Universitet. UiB var med å vinne utdanningsprisen for samkjøringen på
medisinutdanningen. 135000,- bar-regning for åpen bar, utdanningsfesten.

U4703.3 Organisasjonskonsulenten orienterer
Runar
Har fulgt opp regnskap fra Brüssel-turen, og søkt NSO om ca 3200,- for å dekke inn overforbuk som følge av
feil i budsjetteringen. Ellers daglige rutiner.

U4704 Julelunsj med gangen (v)
Det er vanlig å ha en felles julelunsj med alle på gangen som SP-UiB betaler for.
Forslag til diskusjonspunkter:
 Når skal vi ha det?
 Hvor mye skal vi sette av?
 Hvem ordner?
Mandag 11. desember 12-14 foreslås.
Stian organiserer julelunsjen.
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FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget til SP-UiB vedtar å sette av kr 800,- fra Velferd for å dekke julelunsj for alle på
gangen.
UTFALL
Vedtatt.

U4705 Julemiddag AU, org.kons og styrestudentene (v)
Det er vanlig å ha en avslutningsmiddag med AU, UST og org.kons før jul.
Fra i fjor
 Budsjettramme 600 kr * 7 personer = 4200, Org.kons bestiller bord
Endringsforslag fra Håkon
1500,- for å lage middag hjemme fra posten Velferd.
FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget til SP-UiB vedtar å sette av 4200,- fra posten Velferd for å dekke avlsutningsmiddag for AU,
org.kons og styrestudentene.
UST og Org.kons innvilges stemmerett i saken.
UTFALL
Kr 1500,- til middag hjemme settes av fra posten Velferd, endringsforslag fra Håkon ble vedtatt.

U4706 Eksamensstand på SV (v)
I november skal Promoteringskomiteen ha en eksamensstand på SV-fakultetet der de deler ut kakao,
klementiner og generell julehygge.
Fra konto 7320 Informasjon (bærer 257)

FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget vedtar å sette av kr 800,- fra Info. for å dekke utgifter til eksamensstand på SV.
UTFALL
Vedtatt.
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U4707 Årets siste toilet paper
I november skal årets siste toilet paper henges opp. Det bes derfor om at det settes av penger til å trykke
disse.
Fra konto 7320 Informasjon (bærer 257)

FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget vedtar å sette av kr 900,- for å dekke utgifter til Toalettavisen.
UTFALL
Vedtatt.

U4708 Ymist: Promomidler til listene
SosDem og Liberal Liste har levert søknader for sent i henhold til fristen.
Det har vært informert svært godt om søknadsprosess, den har vært enkel og søknadene er ikke kommet frem
innen fristen. Dersom søknaden innvilges må kvitteringer fortsatt fremlegges innenfor fristen for refusjon.

U4708.1 Promomidler til SosDem
FORSLAG til vedtak
Kr 2000,- fra posten info.
UTFALL
Avvist.

U4708.2 Promomidler til Liberal Liste
FORSLAG til vedtak
Kr 2000,- fra posten info.
UTFALL
Avvist.
Møtet hevet klokken 11:30.
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