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TIL:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2016/2017 

 
          

REFERAT TIL MØTE 32/16- I7 STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG   

          

Tid:  Tirsdag, 14.02.2017, kl. 09:00-11:00 

Sted:  Villa Eika, møterom i 2.etg 

Til stede: Kristine, Vebjørn, Kristina og Hans Christian 

Referent: Line 

 

SAKSLISTE 

 

SAK SP/AU 001/16-17  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

     Godkjent 

 

SAK SP/AU 002/16-17  Godkjenning av referat 

     Godkjent 

 

SAK SP/AU 003/16-17  Orientering: Hva holder jeg på med? Hva trenger jeg hjelp  

med? Hva kan jeg hjelpe med? Prosess rundt HP-punkt? 

AU orienterer.  

- Kristine ønsker en oppdatering av Trello til Trello Power 

ups.  

 

V-SAK SP/AU 004/16-17  Undervisningsprisen (Ingvild) 

- Utsettes  

 

O-SAK SP/AU 005/16-17  Status LMU (Ingvild)  

- Utsettes  

  

V-SAK SP/AU 006/16-17  Studentevaluering            

- Blir tatt opp på rektoratmøtet.  

- Vebjørn og Kristine går videre med saken   

  

V-SAK SP/AU 007/16-17  Underskriftskampanje (Kristina)  

- AU gjennomfører underskriftskampanjen, og Kristina ser 

nærmere på dato.   

 

O-SAK SP/AU 008/16-17  Avklaring om hvem som stiller til SP/NSO (Hans Christian) 

- Hans Christian orienterer.  

- Sak til neste møte: AUs rolle i AU-valget 
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O-SAK SP/AU 009/16-17  Vår økonomiske situasjon (Vebjørn) 

- Utsettes 

 

V-SAK SP/AU 010/16-17  Underskriftskampanje på fakultetene i mars (Kristina) 

- Samme sak som 007/16-17. Saken utgår.  

 

V-SAK SP/AU 011/16-17  Sosialpakke (HC) 

- Hans Christian orienterer 

 

V-SAK SP/AU  012/16-17  Fraksjonsstøtte (Line og Vebjørn) 

- Line orienterer  

 

- Retningslinjer for fraksjonsstøtten videreføres:  

- Eksisterende lister må levere et budsjett, et regnskap og redegjørelse for 

hvordan midlene har blitt brukt foregående år, for å motta støtte 

påfølgende år. 

- Nye lister som stiller med minst 14 unike navn på listen støttes med 

grunnstøtte. Dersom listen har mindre enn 14 personer vil det trekkes 200 

kroner fra støtten per manglende person. Nye lister regnes som alle lister 

som ikke kom inn i Studentparlamentet året før. 

- Er en liste ikke representert i parlamentet en periode, skal støtten som 

tidligere er gitt, og ikke brukt, kreves tilbake. 

- Hver fraksjon skal ha leder og økonomiansvarlig. 

- Midlene skal ikke brukes til lønn. 

- Midlene skal ikke brukes til alkohol. 

- Midlene skal stå på egen organisasjonskonto, hvis ikke kan listen velge et 

alternativ der direkte utlegg utbetales av SP. 

- Der det ikke foreligger påkrevet dokumentasjon innen fristen skal SP-AU ta 

søknaden til særskilt behandling, de står da fritt til å avslå søknaden. 

- Fraksjonsstøtten fra foregående år kan ikke overføres til året etter. Ubrukte 

midler vil bortfalle ved årets utløp. 

- Dersom man har egen organisasjonskonto og hele utbetalingen fra 

foregående år ikke blir brukt opp, vil denne summen bli fratrukket neste års 

utbetaling. 

- Fristen for å søke er 1. oktober, dersom en liste ikke har søkt innen fristen 

mister listen retten til de innvilgede midlene. Gjenværende midler overføres 

til Studentorgansmidlene. 

 

SAK SP/AU 017/16-17  Eventuelt 

- Schibsted Student (Hans Christian) 

AU møter med Schibsted student om studentabonnement.  

 

- Evaluering av hvordan vi gjør ting (Kristina)  
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- Kristina orienterer 

- Line lager en digital vitebok under arkiv 

 

- Revidert budsjett (Vebjørn)  

- Revidert budsjett for 2017 vedtas med de endringene som 

kom frem av møtet.  

 

SAK SP/AU 018/16-17  Møtekritikk 

- Skriv hvem som er saksansvarlig   

 

Med vennlig hilsen 

Line Willersrud 

Daglig leder  

Studentparlamentet ved UiO 


