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TIL:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2016/2017 
 
REFERAT TIL MØTE 08/15 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG   
          
Tid:   Tirsdag, 20.09.2016, kl. 09:00 
Sted:   Villa Eika, møterom i 2.etg 
Til stede:  Ingvild, Kristine, Kristina, Vebjørn og Hans Christian 
Referent:  Line 
 
 
SAKSLISTE 
 
SAK SP/AU 001/16-17  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

- SAK SP/AU 010/16-17 Fordeling av HP-punkter utsettes til 
internevalueringer 

- Vebjørn og Hans Christian ser på datoer for SP-møter etter AU-
møtet. SAK SP/AU 08/16-17 utsettes.  

- AU skal ta en gjennomgang av hva som skal være 
eventuellsaker eller ikke. 
 

SAK SP/AU 002/16-17  Godkjenning av referat 
- Alle referatene er godkjent 

  
SAK SP/AU 003/16-17  Orientering 
     AU orienterer.  

- UiO står i fare for å miste helsetilbudet på Blindern grunnet 
dårlige bygninger. UiO har ikke tatt tak i dette. SP bør følge opp 
dette.  

 
SAK SP/AU 004/16-17  Media: Hva skjer i media?  

- Kristina orienterer om media-oppslag.  
 
SAK SP/AU 005/16-17  Orientering fra styreseminar  

- Kristine orienterer 
- 6. desember er det et møte hvor man skal vedta bruken av de 5 

millionene til læringsmiljø 
- Det vil nok være mye fokus på finansiering av bygg fremover.  

 

OSLO,20.09.2016 
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SAK SP/AU 006/16-17  Hyttetur (7-9 oktober) 
- Det vedtas å utsette hytteturen.  

 
SAK SP/AU 007/16-17  Fokusmøter med vedtak om kommunikasjon  

- SP-møter (prosess og struktur) – Hans Christian og Vebjørn tar 
ansvar for prosessen rundt. Det blir derfor ikke satt opp et 
fokusmøtet.   

- Strategiprosess med HP (temaoversikt m/ prioriteringer) – 
Dette vil behandles på internevalueringen 21.09.16 

- Handlingsplan for kommunikasjon – Kristina har ansvar for å 
kalle inn til møte 

- Valgordning og komitéer. – Hans Christian har ansvar for å kalle 
inn til møte 

- VT-arbeid – VT-fadderansvar. – Hans Christian har ansvar for å 
kalle inn til møte 
 

- Datoene for møtene skal settes i løpet av dagen, 20.09.16.  
 

- Vedtak rundt eventuelle datoer blir tatt neste AU-møte 
 
SAK SP/AU 008/16-17  Datoer for SP-Møter  
 
SAK SP/AU 009/16-17   Tildelinger av studentorg. Midler 

- Det har kommet inn to søknader. 
- Konferansen Medisin og kristen tro innvilges 7000 kr, med 

forbehold om rapportering av hva midlene skal brukes på i 
budsjettet.  

-   
 
SAK SP/AU 010/16-17  Fordeling av HP-punkter  

- Utsettes til internevalueringen 
  

SAK SP/AU 011/15-16  Eventuelt 
- Jobbe for Student advocacy seminar (Hans Christian orienterer)  

o Hans Christian ønsker å følge opp denne saken.  
- NOKU-konferanse (Ingvild) – utsettes til neste møte 
- Karaktersamling 2016 (Ingvild) – utsettes til neste møte 
- Visittkort (Line) 

o Line bestiller 100 stk per AU-medlem 
o Line får frie tøyler til å komme med et forslag.  
o Norsk og engelsk på hver sin side.  
o Line skal se på muligheten til et digitalt visittkort 

- Oppnevning av representant til Velferdstinget (Vebjørn) 
o Peter Linge Hessen oppnevnes for Sosialdemokratene 

- Grilling på fredag (Ingvild) 
o Ingvild skal grille 
o Må avklare hvorvidt man skal kjøpe kull eller ikke 

- Folk på Eika på kveldstid 
o Luftanleggdøra er åpen 
o Line tar kontakt med UiO om sikkerhet og opplevelser 
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o Det skal settes opp et husmøte med alle som har 
kontorer på Villa Eika.  
 

SAK SP/AU 012/15-16  Møtekritikk 
- Bør legge opp AU-møtene til halvannen time 
- Bør se på hva som bør settes opp på AU-møtet eller ikke 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Vebjørn Andersson  
Nestleder i Studentparlamentet ved UiO 
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