TIL:

OSLO, 29.07.2016

Studentparlamentets arbeidsutvalg 2016/2017

INNKALLING TIL MØTE 06/16-17 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG
Tid:
Sted:

Tirsdag, 2. august 2016, kl. 09.00
Villa Eika, møterom i 2.etg

Saksliste:
SAK SP/AU

001/16

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent.

SAK SP/AU

002/16

Godkjenning av referat fra møte 26.07.2016
Godkjent.

SAK SP/AU

003/16

Orienteringer
- Frist for ferdigstilling av ny logo er tidlig mandag 08.08.16

SAK SP/AU

004/16

-

HP-seminar - status quo (Kristine orienterer)
Program og invitasjon er klart til å sendes ut.

-

Fadderuken - status quo (Ingvild orienterer)
Alle finner minst én frivillig hver, og spør om man vil ta første skift (kl:
17-20) eller andre skift (kl: 20-00). Gi beskjed til Line om ca-størrelse på
tskjorte.
Innen neste AU-møte må man avgjøre hvorvidt man skal ta andre grep
for å promotere SP enn infomøtene.

Ukens media (Kristina innleder)
- Tyrkia: Kristina og HC skal se på et tilsvar.
- AU skal skrive innlegg rundt fadderuken.
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SAK SP/AU

005/16

Økonomiske retningslinjer (Vebjørn innleder) – vedtak
- Retningslinjene ble vedtatt, med innmeldte endringer.

SAK SP/AU

006/16

Invitasjon til HF-seminar (Kristina innleder) - diskusjon
- AU, ved Hans Christian, skal snakke om Studentparlamentet og UiO på
seminaret.

SAK SP/AU

007/16

Fokusmøter – SP organisering og valgmodell (HC innleder) – diskusjon
- AU holder et fokusmøte om prosess rundt organisering av SP og et for
valgmodell.
- Hans Christian og Vebjørn finner tidspunkt for møtene, og forbereder
møtene

SAK SP/AU

008/16

Studentaksjonen (Kristina) – diskusjon
- Handlingsplansseminaret kolliderer med studentaksjonen.
- Få internasjonal komité og AU til å stå på stand før aksjonen (5. til 6.
september). Kristina og Hans Christian ser nærmere på deltakelsen

SAK SP/AU

009/16

Eventuelt
- Kursing av tillitsvalgte (Kristina)
- Kristina og Hans Christian utarbeider et forslag til hva vi skal tilby , og
hvordan vi skal kommunisere dette.
- Timelister (Line orienterer)
AU starter med å føre timer fra og med denne uken.

SAK SP/AU

010/16

Møteevaluering

Med vennlig hilsen
Vebjørn Andersson
Nestleder i Studentparlamentet ved UiO
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