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

 

          

INNKALLING TIL MØTE 32/17- 18 STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG   

          

Tid:    Tirsdag 20.03.2018, kl. 09:15-11:00 

Sted:   Villa Eika, Møterom 1. etg 

 

SAKSLISTE 

 

SP/AU 32.01/17-18  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

    Godkjent 

 

SP/AU 32.02/17-18  Godkjenning av referat 

- Dato for fokusmøtet bør settes inn 

- Og presisere god morgen Norge 

 

SP/AU 32.03/17-18  Orientering 

- AU orienterer 

- Hvordan jobbe med semesterstart blir sak på neste AU-møte 

 

SP/AU 32.04/17-18  Ukens SOME (Synnøve) 

- Jens og JUS-dekanen 

- SAIH-frokostmøte 

- SP-møte 

- SAIH-kampanje 

- Oppsummer året i løpet av 3 ord 

- Kom med den dårligste begrunnelsen du har fått 

 

SP/AU 32.05/17-18  Handlingsplan miljøfyrtårn 

- Klimatiltak: 

- Miljøvennlig kaffe 

- Fortsette med lave flyutslipp 

- Kun bruke elbil i jobbsammenheng 

- Plan for IT-avfall 

 

- HMS-tiltak: 

- Felles sosialt med VT 

- - Felleslunsjen 

- Lønningspils? 

- Øke budsjettposten til sosialt? 
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- VT's mål - kan vi slutte oss til disse? 

 

Arbeidsmiljø: Tiltak 

- Gode avspaseringsrutiner samt annen kompensasjon for merarbeid 

og overtid for de ansatte 

- Medarbeidersamtaler minst en gang i halvåret 

- God oppfølgning når medarbeideren ofte er syk. Ta flere samtaler 

om nødvendig. 

- Kursing av administrasjonen på HMS området. 

- Lederkurs og opplæring for AU leder og administrasjonsleder. 

- Oppmuntre medarbeidere til å benytte tilbudet med trening i 

arbeidstiden – 2t. for heltidsstillinger STUDENTPARLAMENTET 1,5 ti 

- Felles treningsopplegg og andre sosiale tiltak 

- Gjør medarbeiderne ansvarlig til selv å medvirke til godt 

arbeidsmiljø ved jevnlig å ha møter på huset hvor alle deltar. Der tar 

man opp saker som vedrører arbeidsmiljøet. 

 

- Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk 

- Se på muligheten for at innkjøp til lunsjen i større grad er 

miljøvennlig 

- Følgende produkter som vi bruker, må som mål, bli noe vi finner 

miljømerket alternativ til: Oppvaskmiddel, kaffe, kaffefilter og rens av 

kaffekanner. 

 

- Innkjøp: Mål, miljøsertifiserte leverandører 

Jeg har vært igjennom våre leverandører… dersom vi velger Staples 

fremfor ABC er de fleste av de leverandørene vi bruker ofte 

miljøsertifisert. I tillegg kunne vi sette som mål å bruke Peppes Pizza 

fremfor Pizza Ekspressen og Pizza Plutselig. De er hvert fall bevisste 

på hvilke råvarer og næringsinnhold de bruker, og noen av Peppes 

Pizza restaurantene er miljøsertifisert. 

 

o VT men ikke SP.  

 

 

- Innkjøp og materialbruk: Tiltak 

- Vi har som mål at det ikke skal skrives ut sakspapirer til møtene, 

samt at alt i forbindelse med gjennomføring av møtet foregår 

digitalt. 

 

 

SP/AU 32.06/17-18   Studentorgansmidler 

 

-  Hvem? Hva søker de 

til? 

Hvor 

mye? 

Innvilget 

sum 

Kommentarer 
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1 SVSU Drift 5000,- 5000,-  

2 HFSU Drift 5000,-   

 

 Hvem? Hva søker de 

til? 

Hvor 

mye? 

Innvilget 

sum 

Kommentarer 

1 Farmasøytisk 

fagutvalg 

Faglig 

arrangement 

3.600,- 3.600,-  Støttes med inntil 3.600 

kroner, men for å få godkjent 

refusjonen må det ligge ved 

en rapport om 

arrangementet hvor det 

fremkommer hva som har 

blitt gjort.  

 

Oppfordrer at fagutvalget 

også i arrangementet prøver 

å styrke informasjonen om 

studentdemokratiet på 

farmasi.  

 

Til neste gang vil det telle 

postitivt for søknaden hvis 

det ligger ved et program 

eller tydeligere forklaring av 

arrangementet.  

 

2 Oslos lokale 

organiseringsko

mité (ved OD) 

European 

Dental 

Students’ 

Association 

Støtte  Vi ønsker at dere søker på 

nytt, hvor det fremkommer 

tydelig hva det søkes penger 

til og hvilken sum dere søker 

om. Vi ønsker et budsjett på 

de pengene som skal 

komme fra oss.  

 

Prosjektet som helhet virker 

som noe vi kan støtte, men 
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AU kan ikke gi pengestøtte 

utifra søknaden som 

foreligger nå.   

 

Vi viser til søknadsskjema 

som ligger på våre nettsider.  

3 Teater Neuf Into the 

Woods 

Støtte  Vi støtter prosjektets 

intensjon, men vi har 

dessverre ikke mandat til å 

støtte prosjektet økonomisk. 

Vi anbefaler dere å søke SiOs 

kulturstyre.  

 

 

SP/AU 32.07/17-18  Oppnevning klagenemda 

- Alexander Sæthern  

- Marie Lohnås Nygaard 

 

SP/AU 32.08/17-18  Teater Neuf- samarbeidsprosjekt  

 

    Eventuelt 

- Ordstyrer for forhandlingene 

 

- Budsjett valg 2018 

o Prøve å søke det sentrale valgstyret 

o Åpner for å komme med innspill frem til neste AU-møte 

o Jens får tak i søknaden til Bergen.  

 

- Kjøreplan 

o Line går igjennom  

 

- Evaluering av Studentkonferansen 

o Synnøve ber om innspill, så tar Susann og Synnøve og 

lager et overlappsnotat.  

 

- Årsmøte SAIH 

o Kristine innleder 

o Årsmøtet er 28.-29. april 

o Kristine drar  

 

    Møtekritikk 
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Med vennlig hilsen 

Line Willersrud 

Daglig leder  

Studentparlamentet ved UiO 


