TIL:

OSLO,09.10.2016

Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2016/2017

REFERAT TIL MØTE 16/16-17 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG
Tid:
Tirsdag, 11.10.2016, kl. 09:00-10:30
Sted:
Villa Eika, møterom i 2.etg
Tilstede: Hans Christian, Kristine-Petrine, Ingvild og Vebjørn (referent)
SAKSLISTE
V-SAK SP/AU

001/16-17

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent

V-SAK SP/AU

002/16-17

Godkjenning av referat
Godkjent, med endringer

O-SAK SP/AU

003/16-17

Orientering
AU-orienterer

O-SAK SP/AU

004/16-17

Hva skjer i media?
Skal prøve på mediasak rundt niqab-saken

D-SAK SP/AU

005/16-17

Evaluering av statsbudsjettsdagen
Kan virke som om opptrapping til 11 mnd blir finansiert gjennom
økt rente på studielånet.
God effekt av samarbeid med UiO. Ha som del av overlapp.

D-SAK SP/AU

006/16-17

Resultat fra fokusmøte om valgordning
- Fra fokusmøte ble det landet på en arbeidsgruppe som ser
spesifikk på kulturen, og at AU skal ha en mer aktiv rolle under
studentvalget for å sørge for redelig oppførsel.
- Mulighet for valgkomité som opprettes.
- Listeledere kan mulig få ansvaret for å se på en kulturendring i
valget.
- Struktur rundt valget er nødvendigvis ikke problemet, men
måten system brukes er utfordrende.
- Ønske om at blokkvalg vurderes.
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-

Se på muligheter for å styrke forhandlingsprosessen, blokkvalg
på universitetsstyret og små justeringer. Komme med forslag til
Studentparlamentet på å forbedre kulturen, forslag om
retningslinjer rundt forhandlinger og valggjennomføring
universitetsstyre.

D-SAK SP/AU

007/16-17

Invitasjon til Students at Risk – samling
- Utgår ettersom Kristina ikke er tilstede.

D-SAK SP/AU

009/16-17

Ønske om tilleggsfunksjoner til Slack
- Vebjørn fortsetter arbeidet rundt tilleggsfunksjoner

V-SAK SP/AU

008/16-17

Ønsker rundt promoteringsmateriell
- Vedtak: Kristina skal på bakgrunn av budsjettet ser på
muligheter for en promoteringspakke, og komme tilbake til AUmøte.

V-SAK SP/AU

010/16-17

Saksliste til SP-møte 3
- Dagsordning og referat
- Orienteringer
- Ettergodkjenning av oppnevning
- VT-oppnevninger
- Opprettelse av promoteringskomité
- Debatt rundt krav til studentene og studieprogresjon
- Valg debatt-retningslinjer
- VT-debatt
- Vedtak: Sakslisten til SP-møte nr. 3 er satt, med muligheter for
innspill opp mot frist for utsending. Møte skal være fra kl 17-21,
med ønske om Kristian Myhre som ordstyrer.

D/V-SAK SP/AU 012/16-17

Eventuelt
Arbeid opp mot VT: Fra fokusmøte
- Fra fokusmøte: SP-AU oppretter delegasjon inn mot VT, med
fokus på saksforbredene og sosial aspekt. Ha en intern VTansvarlig hos AU som har organisatorisk rolle, mens det velges
en intern delegasjonsleder.
- Diskusjon rundt VTs oppbygning og rolle.
- Ta opp debatten til SP og UiO-delegasjonen rundt VTs-arbeid
- Samtale med HiOA
- Vedtak: At det opprettes et intenkonstituert verv kalt VTansvarlig som trer i kraft etter nytt internkonstituert VT-møte.
Ønske om konferanse arrangert av SP
- Ønske om tillitsvalgtskonferanse for student

D-SAK SP/AU

013/16-17

www.studentparlamentet.uio.no
post@studentparlamentet.uio.no

Møtekritikk
Bra møte, men det ble uttrykt et ønske om mer innspill til SAK 010,
og at AU-medlemmene kommer presist til møtestart.
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Med vennlig hilsen
Vebjørn Andersson
Nestleder i Studentparlamentet ved UiO
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