REFERAT

AU-U48
Møte i Arbeidsutvalget SP-UiB
Tirsdag 28. november 2017
Klokken 10:00-11:00
SP-kontoret, Studentsenteret
Ordstyrer: Håkon Randgaard Mikalsen
Referent: Runar Jenssen
Tilstede: Håkon, Terje-André, Natalie, Stian, Vegard og Runar
(V): Vedtakssak
(O): Orienteringssak
(D): Diskusjonssak

Dagsorden
U4800
U4801
U4802
U4803
U4804
U4804
U4805
U4806

24/24 .......................................................................................................................................... 2
Åpning av møte ........................................................................................................................... 2
Godkjenning av referat, innkalling og saksliste (V) .................................................................. 2
Orienteringer (O)......................................................................................................................... 2
Saker til UST på torsdag ............................................................................................................ 2
Oppfølging av saker fra SP 05/17-18 ....................................................................................... 3
Prognose for driftskontoer......................................................................................................... 3
Ymist ........................................................................................................................................... 3

U4806.1 Møtelokaler for SP våren 2018 ...................................................................................... 3
U4806.2 Suppleringsvalg forskningsutvalget .............................................................................. 3

Referat
AU-møte: AU-U48
28. november 2017

U4800 24/24
24/24 ble gjennomført.

U4801 Åpning av møte
Håkon åpnet møtet.

U4802 Godkjenning av referat, innkalling og saksliste (V)

Saker til eventuelt kan meldes inn her.
FORSLAG til vedtak
Referat, innkalling og saksliste godkjennes.
UTFALL
Vedtatt med de endringer til referatet som eventuelt framkom i møtet.

U4803 Orienteringer (O)
Ingen hadde noe nytt å orientere om siden sist AU-møte.
U4804 Saker til UST på torsdag
Vegard gjennomgår saker til Universitetsstyremøtet torsdag.
 Handlingsplan for forskningsinfrastruktur: Planen ser god ut, involverer studenter, handler om godt
utstyr til forskning.
 Samarbeidsavtale med Kina, mangler fokus på menneskerettigheter. Kunne vært interessant med
resolusjon på temaet fra SP. Regjeringen har kommet med en melding for styrke Kina-samarbeidet, hvor
heller ikke menneskerettigheter er et tema.
 Saker for brudd på forskningsetiske retningslinjer. Brudd skal løses på lavest mulig nivå, i neste instans
i redelighetsutvalget.
 Handlingsplan for ytre miljø: Ønskelig med fullstendig karbonregnskap for UiB, inkludert alle reiser.
Utarbeide mobilitetsplan for arbeidsreiser. UiB ønsker samarbeid med kommunen om bysykkelordningen.
 Handlingsplan for samarbeid med næringslivet 2017-2022. Kommersialisering av utdanningen.
Studentpraksis i alle utdanningsløp. Mulig å høre med SAIH for å få innspill.
 Revisjon av opptaksordningen (masteropptaket). Revisjonen foreslår å øke overbookingen der frafallet er
stort.
 Endringer i studieporteføljen nevnes.
 Rapport om frafall og hvorfor folk forsvinner. Interessant for SP. 16 % av den totale budsjettrammen er
avhengig av studiepoengproduksjon. 4 % er avhengig av kandidatproduksjon. Mye penger det er snakk
om, kan brukes som argument dersom vi har gode innspill for å redusere frafallet ved UiB.
 Arealplan, som legger føringer for UiBs arealutvikling fram til 2040. Åpnes mer for interaktive arealer.
Økt arealeffektivitet. Legger om til mer flytende UiB-tilværelse. Klyngesatsningen er viet mye plass.
Rehabilitering er også viet mye plass. Pene lokaler er en forutsetning for trivsel, kreativitet og
nyskapning.
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Arbeidsutvalget fordeler gjennomlesning av møtedokumentene til Universitetsstyret seg imellom, med
bakgrunn i sine ansvarsområder. Tar et nytt møte i morgen, dersom det blir funnet noe av spesiell interesse
for SP, eller om det er noe vi ønsker å få mediedekning eller lignende på.

U4804 Oppfølging av saker fra SP 05/17-18
 Ja til ”Åpen data”. Snakke med rektoratet, arbeidsgruppa og forskningsutvalget.
 Budsjett 2018 må legges inn i budsjettmalen og sendes til Sammen.
 Høringssvar om forskningsetikk sendes til departementet.
 Kontorreglementet må oppdateres og signeres på nytt.
 Utdannings- og forskningskomiteen, Terje-André følger opp oppstarten av komiteen. Skal AU supplere 4
medlemmer? Legge ut invitasjon til studentledere ved UiB på Facbook og SAIH.
 Oppfølging av møtekritikk.

U4805 Prognose for driftskontoer
Reisebudsjettet er noe sprengt, må være forsiktig resten av året.

U4806 Ymist

U4806.1 Møtelokaler for SP våren 2018
Runar
Evaluering av møterom høsten 2017. Booking av møtelokale for vårens SP-møter.
Kvarteret er helt ok. Det beste alternativet vi har. Greit når det var varmet opp. Kan være vi finner enklere
måter å rigge det på. Kan vurdere et annet oppsett. Kvarteret er stort nok, gratis. God mat. Kort vei til øl.
Alle vet hvor det er.
Vil vite var skikkelig dritt. Kan vi undersøke muligheter for bruk av bystyresalen?
Booke Kvarteret for alle møtedatoer våren 2018. Så kan vi vurdere andre muligheter, om det åpner seg.

U4806.2 Suppleringsvalg forskningsutvalget
Terje-André
Supplering av kvinnelig vara til Forskningsutvalget.
UTFALL
Tonje Katrine Vaage velges som vara til Forskningsutvalget.
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