TIL:

ASKER, 24.03.20

Studentparlamentets arbeidsutvalg 2019/2020, kontrollkomiteen

REFERAT FRA MØTE 26/19-20 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG
Tid:
Sted:
Til stede:
Referent:

Tirsdag, 24.02.20, kl. 09.15-10.30
Zoom-videokonferanse
Christen Andreas Orvin Wroldsen, Runa Kristine Fiske, Johannes Saastad, Linnea Alexandra
Barberini, Erlend Ditlefsen Aag, Miriam Holthe Byjou
Anne Aase-Mæland

SAKSLISTE
SAK SP/AU

26.01/19-20

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent

SAK SP/AU

26.02/19-20

Godkjenning av referat fra AU-møte nr. 25 og ekstraordinært AUmøte nr. 8
Godkjent

SAK SP/AU

26.03/19-20

Orientering
- AU orienterer
- Skriver og sender ut skiftelig orientering til Studentparlamentet
så snart vi har tid – i slutten av denne eller i starten av neste
uke

SAK SP/AU

26.04/19-20

Gjennomgang av innkomne saker
- Anne innleder
- Går over fra Google Keep til Trello fom. i dag

SAK SP/AU

26.05/19-20

SoMe
- Linnea innleder
- Plan begynner å ta litt form – fortsatt mye som må vurderes
fortløpende
- Nettsider - Produser utkast til tekst - Anne publiserer.
- Post om undervisningsprisen på SoMe og nettsider neste uke

SAK SP/AU

26.06/19-20

Listeledermøtet – organisering og saksliste
- Runa innleder
- Spør om å ta opp møtet for å være sikre på at vi får med oss alle
spørsmål og innspill. Fil slettes etter at all nødvendig
informasjon er omarbeidet til tekst. Hvis ikke opptak fører både
Anne og Miriam referat.
- Andreas og Johannes må på møte i utdanningskomiteen
samtidig – skriver en kort orientering.

www.sp.uio.no
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Org.nr.: 976 629 124

SAK SP/AU

26.07/19-20

Studentorgansmidler
- Anne innleder
- Miriam undersøker med hver enkelt søker om arrangement skal
avholdes, har blitt avholdt, utsettes eller avlyses.
- Oslo Grønne Studenter (OGS) har søkt om kr 2 193,- til et
arrangement som er gjennomført. I samme søknad har de søkt
om midler til et arrangement 25. mars.
o Vedtak: OGS tildeles kr 2 193,- til arrangementet som er
gjennomført. Miriam undersøker om det er kostnader
med eventuell gjennomføring av arrangement 25. mars.
- Flere SUer har ikke søkt om driftsmidler innen fristen 15. mars.
o Vedtak: Søknader om driftsmidler fra SUene kan
innvilges fortløpende etter fristen 15. mars

SAK SP/AU

26.08/19-20

Studentvalget
- Linnea innleder
- Det jobbes med valg på flere kanter
o Linnea har overordnet ansvar
o Miriam og Anne bistår i administrative og
organisatoriske oppgaver
o Erlend jobber med det grafiske
o Johannes har kontroll på valgomaten
o Runa ser på alternativer for gjennomføring av debatt
- Fokusmøte om valg neste uke – dato og tid avtales senere

SAK SP/AU

26.09/19-20

SP-møte nr. 7 – hva gjør vi med sakene
- Andreas innleder
- Skriver om arbeidet med sakene i orienteringen til parlamentet
- Noen saker kan utsettes til neste parlamentsperiode

SAK SP/AU

26.10/19-20

Saker til rektoratmøtet
- Andreas innleder
- Sender inn saksliste på torsdag

SAK SP/AU

26.11/19-20

Miljøstrategi
- Andreas/Linnea innleder
- Andreas følger opp saken
Eventuelt
- Henvendelse fra MSU – Andreas følger opp
Møtekritikk
- Godt og effektivt møte
- Bra ordstyring
- Litt tekniske problemer

www.sp.uio.no
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Vennlig hilsen
Anne Aase-Mæland
Daglig leder
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
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