
 
 
www.studentparlamentet.uio.no  Tlf: 22 85 70 44   Org. nr 976 629 124  
post@studentparlamentet.uio.no  Fax: 22 85 52 77 
         Norsk Studentorganisasjon(NSO) 

Universitetet i Oslo (UiO) 

OSLO, 19.02.18 

 

 

TIL:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2017/2018, daglig leder, KK 

 

          

REFERAT TIL MØTE 29/17- 18 STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG   

          

Tid:    Tirsdag 27.02.2018, kl. 09:15-11:00 

Sted:   Villa Eika, Møterom 1. etg 

Til stede:  Synnøve Kronen Snyen, Susann Andora Biseth-Michelsen, Henrik Paulsen Mandelid, Jens 

Lægreid 

Referent:  Line Willersrud 

 

SAKSLISTE 

 

SP/AU 29.01/17-18  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

    Godkjent. 

 

SP/AU 29.02/17-18  Godkjenning av referat 

    Godkjent.  

 

SP/AU 29.03/17-18  Orientering 

- AU orienterer 

 

SP/AU 29.04/17-18  Ukens SOME (Synnøve) 

-  

 

SP/AU 29.05/17-18  Utbetaling av studentorgansmidler etter fristen 

- AU velger å utbetale de innvilgede midlene, selv om fristen har 

gått ut.  

 

SP/AU 29.06/17-18   Studentorgansmidler – behandling av søknader 

 

 Hvem? Hva søker de 

til? 

Hvor 

mye? 

Innvilget 

sum 

Kommentarer 

1 MNSU Drift 5000,-   

2 OSU Drift 5000,-   

 

3 SUUV Drift 5000,-   

4 MSU Drift 5000,-   
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5 TSU Drift 5000,-   

 

 

 Hvem? Hva søker de 

til? 

Hvor 

mye? 

Innvilget 

sum 

Kommentarer 

1 Helga hele 

uka 

Student-

festival på UV 

10.000,- 0,- Budsjettet dere legger opp til går 

hovedsakelig til honorar, noe 

tildelingskriteriene ikke støtter.  

 

Budsjettet legger opp til kostnader i 

forbindelse med konsert og ikke de 

faglige arrangementene.  

 

I fjor spesifiserte vi følgende i 

vedtaksbrevet:  

«Arbeidsutvalget fremmer i vedtaket et 
ønske om å få en rapport hvor dere 
spesifiserer hva pengene skal gå til før 
arrangementet, og påpeker at ved 
eventuelle senere søknader, bør 
søknadsteksten vise hvordan 
arrangementet faktisk oppfyller 
søknadskriteriene.» 
 
Arbeidsutvalget mener ikke dette 
fremkommer i årets søknad.  
 
Studentparlamentet anbefaler dere å 
søke kulturstyret, da arrangementet faller 
i større grad under deres mandat.  

 

Arbeidsutvalget velger dessverre å 

avslå søknaden basert på disse 

vurderingene.  

2 Latin-

amerikansk 

forening 

(LAF) 

Tre 

språkkaféer 

3900,- 1300,- AU synes det er veldig bra med 

enblanding mellom faglighet og 

sosialt.  

 

AU savner derimot å få fulle budsjetter 

for alle arrangementene, og ikke kun 

ett av de planlagte språkkaféene.  
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AU velger å innvilge støtte til den 

første språkkaféen, og anbefaler dere 

om å melde dere inn som SIO-

forening, og søke Kulturstyret om 

ordinær foreningsstøtte til de øvrige 

språkkaféene.  

 

AU oppfordrer dere til å legge frem 

avslag på søknad fra kulturstyret, hvis 

dere søker om de to neste 

språkkafene ved en senere anledning 

 

3 Pecos Peace Forum 

om 

ekstremisme 

5000,- 5000,- AU velger å innvilge søknaden 

4 Realistlista Allmøte 

Realistlista 

1625,-  AU velger å innvilge søknaden med en 

forutsetning om at møtet er åpent for 

alle studenter.  

 

5 TSU Diverse 

arrangemente

r: 

Vaffelfredag, 

Temakvelder, 

Salmer og vin, 

og andre. 

5000,-  Denne søknaden avslås på grunn av 

manglende budsjett.  

 

6 Fagutvalg i 

ernæring 

(EFU) 

Fagdag for 

alle studenter 

på klinisk 

ernæring 

15000,- 5000,- AU ser at dere har en tydelig faglig 

profil, men at dere ikke har en 

tverfakultær profil.  

 

AU ser på det som et fint 

arrangement, men ser ikke at det 

oppfyller alle formål til 

Studentorgansmidler. I tillegg tilsier  

søknadskriteriene at man ikke bør gi 

ut mer enn 16.667 kr per 

søknadsrunde. Denne søknaden alene 

oppfyller nesten hele summen AU kan 

bevilge på en søknadsrunde. Summen 

blir derfor for høy for å kunne innvilge, 

da det er mange søknader som skal til 
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behandling.  

 

AU oppfordrer til at dere ved senere 

arrangementer har flere innslag som 

inviterer til at dere prøver å nå en 

større studentgruppe. AU oppfordrer 

dere også til å søke institutt og 

fakultet. 

 

AU velger derfor å kun innvilge en 

delsum på kr 5000,-  

 

 

 

SP/AU 29.07/17-18  Organisasjonskonsulentseminar – Line og Sarah skal planlegge 

- AU lar Line planlegge seminar.  

 

SP/AU 29.08/17-18  Miljøledelseskonferanse 

- AU støtter at Henrik drar på Unica-konferanse under SP-møte.  

 

SP/AU 29.09/17-18  Evalueringsnotat – Hvordan presenterer vi arbeidet eksternt?  

- Henrik innleder saken. 

- Saken utsettes til neste møte.  

 

    Eventuelt 

- Studentpolitisk samarbeidsmøte på NHH 

Jens ønsker å dra. Resten av AU vurderer om de blir med etter de 

har lest saken.  

 

- Felles uttalelse med Israel 

o Blir sak om dette i Universitas.  

o AU velger å kjøre uttalelsen hvis det blir hat-storm. Hvis 

det ikke blir noe storm rundt det velger man å ikke 

publisere den.  

o Jens sender den på Slack til AU.   

 

     

Møtekritikk 

- Effektivt og fint møte.  

Med vennlig hilsen 

Line Willersrud 

Daglig leder  

Studentparlamentet ved UiO 


