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114

O

Åpning av møtet
v/ Nikolai Klæboe

Nikolai åpner møtet. Oppmøte referatføres.
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V

Godkjenning av referat, innkalling og saksliste
v/ Nikolai Klæboe

Eventuelt
Orientering fra styreleder for SP-UiB-fondet ved Erlend.
Vedlegg
Referat fra forrige AU-møte.
FORSLAG til vedtak
Referat fra forrige AU-møte, innkalling og saksliste godkjennes, med de eventuelle endringer som
fremkommer i møtet.
UTFALL
Vedtatt.
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I.

O

Orienteringer

Arbeidsutvalget orienterer
A. Nikolai Klæboe
Møte om læringsmiljøretningslinjer. Tatt julekortbilder med AU og org.kons. SU-forum
sammen med fag og forskningsansvarlig.
B. Eira Garrido
Julekortbilder. Kontakt kandidater til julekalenderen.
C. Maren Iversen
Ikke tilstede.
D. Andreas Trohjell
Tatt julekortbilder
Møte i infrastrukturutvalget
Handlingsplan for infrastruktur
Erfaringer fra Forskningsrådets INFRASTRUKTUR-program
Presentasjon av HavLab
Ekstraordinært møte i forskningsutvalget
Ph.d.-forskrift
1

Holder på å få tak i en fysisk kopi av de to langtidsplanene for forskning og høyere
utdanning.
Studentutvalgsforum
Budsjettplanlegging
II.

III.

Styrerepresentantene orienterer
A. Sausan Hussein
Ikke tilstede.
B. Erlend Grønvold
Jobbet med å arrangere møte for studentene i fakultetsstyrene. Nikolai åpen for
input fra SP.
Org.kons. orienterer
A. Runar Jenssen
Jobbet med budsjett, refusjon og oppfølging av SP. Har jobbet med planlegging av
org.kons.samling 14.-15. februar.
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O

Besøk hos Studenttinget NTNU
v/ Andreas Trohjell

Hensikt
Gi en muntlig orientering om turen til Trondheim.
Bakgrunn
Fag- og forskningsansvarlig var i Trondheim på besøk hos Studenttinget NTNU torsdag-fredag uke
43. Besøket orienteres om.
Andreas orienterte. Har diskutert mentorordningen, praksis, seminarundervisning og emne for
studenter med verv. Har diskutert bøter for forsinket sensur. Bøter ved sensur har de ved NTNU, men
de praktiserer ikke denne. Opptak av undervisningen har de ved en del emner ved NTNU. Problemer
med GDPR. Mulig resolusjon om dette, for å løse utfordringer. Det skal varsles om opptak, og hvordan
disse gjøres, det må innføres sletterutiner og muligheter for studenter å få slettet deler av
opptakene. Fikk observert personvalg og elektronisk system for dette. Det var diskusjon om Opt.Out.
og de vedtok resolusjon om dette. Av de tilstede var det omlag 50/50 kjønnsfordeling. Lavterskel for
deltakelse.
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O

NSOs høstkonferanse
v/ Andreas Trohjell

Hensikt
Orientere om høstkonferansen til NSO.
Bakgrunn
Nikolai og Andreas var helgen i uke 43 på NSOs høstkonferanse i Sandvika. Konferansen orienteres
muntlig om.
Orientering
Hva skal vi bry oss med? Irland har diskutert en del human ruspolitikk, abortspørsmål osv. Hvor mye
skal vi bry oss om slikt som studentpolitikere? Nikolai ønsker å holde fokus direkte på
studentpolitikk. Har diskutert statsbudsjettet. Ønskelig å komme med innspill til NSOs sentralstyre.
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V

Mat og drikke til julebord
v/ Eira Garrido

Hensikt
Mat og drikke vi kan servere til Studentparlamentet på årets julebord.
Bakgrunn
Jeg har sendt inn søknad til frifondet til NSO, derimot er det ikke sikkert denne blir innvilget ettersom
det er et “årlig arrangement” derav er det vanskeligere å få søknaden godkjent. Jeg ønsker derfor at
vi bruker av konto for ubrukte midler- slik at vi kan dekke utgiftene for SP-UiBs julebord for 50
personer. Julebordet er 24. november.
Skyggeregnskap
Det gjenstår i dag −8 089,- av budsjett på 65 000,- på konto 7450 Arrangement, med forbehold om
at vi har vedtatt bruk av penger fra denne budsjettposten som ennå ikke er oppført i regnskapet.
FORSLAG til budsjett
Beløp

Konto

Formål

15 000,-

7450

Middag for 50 stk. til julebordet

6 000,-

7450

Dessert og snacks til julebordet

1400,-

7450

Velkomstdrink uten alkohol

1 000,-

7450

Pynt til julebordet

23 400,-

TOTALT

FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget setter av kroner 23 400,- fra konto 7450 Arrangement for mat til julebordet.
Egenandel for eksternt inviterte blir på kr 350,- per pers. Eira er ansvarlig for at saken følges opp.
Diskusjon
Ønskelig at eksternt inviterte betaler egenandel for mat. Egenandel for eksterne blir på 350,- kroner.
Nikolai mener det ikke er ønskelig at parlamentet spanderer alkohol. Julebord assosieres med fyll,
og vi bør legge til rette for alkoholfrie alternativer. Eira mener det ville vært en hyggelig gest å tilby
en velkomstdrink, og et alkoholfritt alternativ for de som ønsker det.
UTFALL
5

Vedtatt.
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120 V

Photoshop til DELL-pc for informasjonsansvarlig
v/ Eira Garrido

Hensikt
Bevilge penger til photoshop til Dell.
Bakgrunn
Ettersom Arbeidsutvalget har nye maskiner ønsker jeg også å ha tilgang til photoshop på den
bærbare maskinen. Med photoshop på Dell vil jeg være mer mobil, samtidig kan jeg jobbe på reise.
Dette vil også være nyttig for fremtidige informasjonsansvarlige. Dette abonnementet er for et år og
vil fungere under samme avtale som informasjonsansvarlige maskin er under.
Skyggeregnskap
Det gjenstår i dag 2 580,- av budsjett på 3 000,- på konto 6645 Programvare-b, med forbehold om
at vi har vedtatt bruk av penger fra denne budsjettposten som ennå ikke er oppført i regnskapet.
FORSLAG til budsjett
Beløp

Konto

Formål

2 850,-

6645

Photoshop til Dell

2 850,-

6645

TOTALT

FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget setter av kroner 2 850,- fra konto 6645 Programvare-b. Runar er ansvarlig for at
saken følges opp.
Diskusjon
Dette blir en personlig bruker for Informasjonsansvarlig, med innlogging og passord. Ingen andre får
lov til å bruke denne.
UTFALL
Vedtatt.
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121

D

Hvem skal vi invitere til julebordet (eksterne)
v/ Eira Garrido

Hensikt
Komme frem til hvem som skal inviteres av eksterne til julebordet til SP-UiB.
Bakgrunn
Vi ønsker i tradisjon tro å arrangere julebord for Studentparlamentet. Det er derfor hyggelig å invitere
SP-UiBs venner, samarbeidspartnere og relevante organisasjoner til julebordet. Invitasjonen må
besvares innen 15 november med tanke på bestilling av mat, og det vil være en kostnad på 300-350
kr per deltaker. Eksterne fullfinansierer sin deltakelse.
FORSLAG til diskusjonspunkter
● Hvem skal vi invitere?
● Hvor mange blir vi?
Diskusjon
Diskusjon om hvorvidt vi ønsker å gi varaer med høyt oppmøte ekstra plass.
Eksternt inviterte
● 1 NHHS
● 1 BIS
● 1 STVL
● 2 UST
● 2 VT Vest
● 1 NSO (Jone)
● 1 Samfunnet
● 1 KS
● 1 Kvarteret
● 1 Sammen (Magnus)
● 1 SAIH
● 5 Rektoratet
● 1 ISU
● 19 eksternt
Vi blir
● 31 Studentparlamentetsmedlemmer
● 4 Arbeidsutvalget
● 1 Organisasjonskonsulent
8

●
●
●
●
●

2 Møteledere
3 Kontrollkomiteen
1 Tolk
7 SU-leder
49 interne
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122 D

Overlappshyttetur
v/ Eira Garrido

Hensikt
Finne mulige datoer for overlappshyttetur.
Bakgrunn
Etter valget til våren vil vi i tradisjon tro arrangere en overlappshyttetur. For at vi skal booke
Sammen-hytten på Kvamskogen må vi se på datoer nå, ettersom det allerede begynner å bli booket
for kommende semester.
FORSLAG til diskusjonspunkter
● Når skal vi ha overlappshyttetur?
● Skal vi ha både overlapp med arbeidsutvalget og Studentparlamentet?
Diskusjon
Det blir. Vi finner dato hvor hytten er ledig.
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123 D

Julebord for AU + UST + org.kons.
v/ Eira Garrido

Hensikt
I tradisjon tro ønsker vi å ha julebord med gangen.
Bakgrunn
Julebord med gangen blir hyggelig, derfor er det viktig og nyttig at vi ser på mulige datoer, hvor mye
vi ønsker å bruke av budsjett, for å gjennomføre et slikt julebord.
FORSLAG til diskusjonspunkter
● Forslag til dato er i uke 50, hva tenker dere om dette?
● Forslag til spisested er Marg og Bein, eventuelt hjemme hos Eira Garrido- hva tenker dere
om dette?
Diskusjon
Frem forslag på neste AU-møte. Skal også finne dato for julelunsj for alle på gangen.
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124 V

Innkjøp av tepper og annet fra IKEA
v/ Eira Garrido

Hensikt
Gå til innkjøp av ting som vil gjøre det mer komfortabelt og pent på kontoret.
Bakgrunn
Til tross for at kontoret vårt er flott- har vi muligheten til å gjøre det enda flottere. Med tanke på
vannglass, har vi 3 stykk som alle er fra diverse barer- derfor kan det være hensiktsmessig å gå til
innkjøp av et par nye. Ved å kjøpe noen planter vil kontoret også få et friskt pust og trolig skape en
bedre atmosfære. Det sees også som nødvendig at kontoret er utstyrt med tepper- for hyggen og
komfortens skyld.
Skyggeregnskap
Det gjenstår i dag 11 626 - av budsjett på 22 000,- på konto 5904 Velferdutgifter.
FORSLAG til budsjett
Beløp

Konto

Formål

1 000,- 5904

Tepper og planter.

1 000,- 5904

TOTALT

FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget setter av kroner 1 000,- fra konto 5904 Velferdutgifter. Eira er ansvarlig for at saken
følges opp.
Diskusjon
Kjøp inn pledd, planter og vannglass? Vi dropper glass og setter ned budsjettet fra 1500,- til 1000,. Blir mye oppvask om vi skal kjøpe inn glass. Spørsmål om vi burde kjøpt inn puter til sofaen.
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125 D

Konverteringsordningen
v/ Andreas Trohjell

Hensikt
Diskutere hva vi kan gjøre og hvordan mobilisere for å skrote Regjeringens forslag om
konverteringsordning i forslag til statsbudsjett.
Bakgrunn
Forslag til statsbudsjett ble lagt frem mandag 8. oktober. I forslaget er det en konverteringsordning,
som vi allerede har vært kritiske til i media. NSO har også gått hardt ut mot ordningen.
Studentbevegelsen må samlet gå mot ordningen for ikke at den skal bli en realitet, og da må vi sørge
for at forslaget endres før budsjettet vedtas i slutten av november.
NSO har laget en kladd til et skriv som kan sendes institusjonens ledelse. Det er nå moderert til UiBs
situasjon.
Lenker
● https://bevarstipendet.no/
● https://drive.google.com/open?id=1I9_JRhLtAuLxBagKfXV5RUzdoW9m_dw4vBmHDIWKKx
8
FORSLAG til diskusjonspunkter
● Skal vi signere NSOs kampanje som medlemslag?
● Hvordan kan vi nå ut til studentene på UiB?
● Skal vi jobbe politisk opp mot f.eks. Hordalandsbenken?
● Hva gjør vi med skrivet?
Diskusjon
Hva skal SP-UiB gjøre? Vi kan signere oppropet. Få med rektor? Kronikk? Arrangement på Kvarteret?
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126 V

Frokost til NOKUT-frokost med Diku
v/ Andreas Trohjell

Hensikt
Vedta frokostbudsjett til streaming av NOKUT-frokost 13. november.
Bakgrunn
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) holder en del frokostmøter i løpet av året. 13.
november avholdes et frokostmøte i NOKUTs lokaler i samarbeid med Diku med tema “Studenters
utbytte av utenlandsopphold”. Vi ønsker å arrangere frokoststreaming.
Link
https://www.nokut.no/hendelser/2018/november/nokut-frokost-1311/
Skyggeregnskap
Det gjenstår i dag -5 322,- av budsjett på 65 000,- på konto 7450 Arrangement, med forbehold om
at vi har vedtatt bruk av penger fra denne budsjettposten som ennå ikke er oppført i regnskapet.
FORSLAG til budsjett
Beløp

Konto

Formål

800,-

7450

Frokost

800,-

TOTALT

FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget setter av kroner 800,- fra konto 7450 Arrangement for frokost til NOKUT-frokost.
NAVN er ansvarlig for at saken følges opp.
Diskusjon
Vi koker kaffe selv denne gangen og dropper bestilling av kaffe fra Sammen.
UTFALL
Vedtatt.
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127 V

Valg av kvinnelig representant til kontrollkomiteen
v/ Andreas Trohjell

Valg
Martha Rolland Jacobsen foreslås som kvinnelig representant til Kontrollkomiteen. Kandidaten er
forespurt og har sagt seg villig. Vervet har en varighet fra vedtaket er fattet fram til 30.06.2019.
Samtykke
Kandidaten må oppgi fullt navn, fakultetstilhørighet, e-postadresse og telefonnummer til
Studentparlamentets Arbeidsutvalg. Kandidaten bes samtykke til at denne informasjonen lagres på
Arbeidsutvalgets kontaktliste på Google-drive for bruk av Studentparlamentet.
FORSLAG til vedtak
Studentparlamentets Arbeidsutvalg oppnevner Martha Rolland Jacobsen som kvinnelig representant
til kontrollkomiteen, for perioden fra vedtaket er fattet til 30.06.2019.
UTFALL
Martha Rolland Jacobsen er valgt til kontrollkomiteen.
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128 V
Valg av 2-årig representant til Styret for
Studentparlamentets fond for studentengasjement av politisk
karakter
v/ Andreas Trohjell
Valg
Fredrik Synnevåg Nesse foreslås som 2-årig representant til Styret for Studentparlamentets fond
for studentengasjement av politisk karakter. Kandidaten er forespurt og har sagt seg villig. Vervet
har en varighet fra vedtaket er fattet fram til 30.06.2020.
Samtykke
Kandidaten må oppgi fullt navn, fakultetstilhørighet, e-postadresse og telefonnummer til
Studentparlamentets Arbeidsutvalg. Kandidaten bes samtykke til at denne informasjonen lagres på
Arbeidsutvalgets kontaktliste på Google-drive for bruk av Studentparlamentet.
FORSLAG til vedtak
Studentparlamentets Arbeidsutvalg oppnevner Fredrik Synnevåg Nesse som 2-årig representant til
Styret for Studentparlamentets fond for studentengasjement av politisk karakter, for perioden fra
vedtaket er fattet til 30.06.2020.
UTFALL
Fredrik Synnevåg Nesse er valgt som fast representant i SP-UiB fondet for 2 år.
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129 V
Valg
av
kvinnelig
Infrastrukturutvalget

studentrepresentant

til

v/ Andreas Trohjell
Valg
Martine Jordana Baarholm foreslås som kvinnelig studentrepresentant til Infrastrukturutvalget.
Kandidaten er forespurt og har sagt seg villig. Vervet har en varighet fra vedtaket er fattet fram til
31.07.2019.
Samtykke
Kandidaten må oppgi fullt navn, fakultetstilhørighet, e-postadresse og telefonnummer til
Studentparlamentets Arbeidsutvalg. Kandidaten bes samtykke til at denne informasjonen lagres på
Arbeidsutvalgets kontaktliste på Google-drive for bruk av Studentparlamentet og at dette også
oversendes til kollegiesekretariatet ved UiB som setter kandidaten i kontakt med det aktuelle styre,
råd eller utvalg. UiB innhenter selv ytterligere opplysninger ved behov.
FORSLAG til vedtak
Studentparlamentets Arbeidsutvalg oppnevner Martine Jordana Baarholm som kvinnelig
studentrepresentant til Infrastrukturutvalget, for perioden fra vedtaket er fattet til 31.07.2019.
UTFALL
Martine Jordana Baarholm er valgt som fast representant til Infrastrukturutvalget.
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130 V
Valg
valgstyre

av

mannlig

representant

til

studentenes

v/ Andreas Trohjell
Valg
Vebjørn Arff foreslås som mannlig representant til studentenes valgstyre. Kandidaten er forespurt
og har sagt seg villig. Vervet har en varighet fra vedtaket er fattet fram til 30.06.2019.
Samtykke
Kandidaten må oppgi fullt navn, fakultetstilhørighet, e-postadresse og telefonnummer til
Studentparlamentets Arbeidsutvalg. Kandidaten bes samtykke til at denne informasjonen lagres på
Arbeidsutvalgets kontaktliste på Google-drive for bruk av Studentparlamentet.
FORSLAG til vedtak
Studentparlamentets Arbeidsutvalg oppnevner Vebjørn Arff mannlig representant til studentenes
valgstyre, for perioden fra vedtaket er fattet til 30.06.2019.
UTFALL
Vebjørn Arff er valgt som fast representant til Studentenes Valgstyre.
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O

SP-UiB-fondet

Lite penger å dele ut. Rundt 10 000,- i året. Betaler avgift i Lotteritilsynet. Administrasjonen av
fondet dekkes av UiB. Søknadsfrist 15. februar.
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