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163 O

Åpning av møtet
v/ Nikolai Klæboe

Nikolai åpner møtet. Oppmøte referatføres.

164 V

Godkjenning av referat, innkalling og saksliste
v/ Nikolai Klæboe

Saker til eventuelt kan meldes inn her.
Erlend melder inn en orienteringssak fra fondet.
Erlend melder inn en diskusjonssak om bærekraftskonferansen.
Maren melder inn en vedtakssak om julekalender.
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.

165 O
I.

Orienteringer

Arbeidsutvalget orienterer
A. Nikolai Klæboe
Leserinnlegg i Studvest om lesesalssituasjonen på UiB. Hele AU har ryddet på
lageret. Har deltatt med Andreas på UHR-konferansen, om sektoren og hva det
fokuseres på om dagen.
B. Eira Garrido
Har deltatt i arbeidsgruppe ved Mat-Nat og diskutert hvordan fakultetet jobber med
utviklingen av emner. Har arrangert internasjonalt event på Torgallmenningen.
C. Maren Iversen
Startet uken med møte med Sammen om Terapihund. Hege Råkil var imponert over
talldata som grunnlag for møtet. Sammen tar ikke inn Terapihund som et eget
tilbud ettersom det ikke er et godkjent psykologisk tilbud, men hun kunne støtte et
studentdrevet tilbud. Jobbet mye med innlegg om kjønnskvotering på psykologi.
D. Andreas Trohjell
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II.

III.

Ikke tilstede under orienteringer.
Styrerepresentantene orienterer
A. Sausan Hussein
Ikke tilstede.
B. Erlend Grønvold
Har begynt planleggingen av KOF, nasjonalt kolegieforum styreforum.
Org.kons. orienterer
A. Runar Jenssen
Mye budsjettarbeid og begynt gjennomgang av resultatrapporter.

166 V
NOKUT-seminar,
NOKUT-konferansen

Utdanningsfest

og

v/ Andreas Trohjell
Hensikt
Oppfølging av sak 156 fra AU 18-19/13. Diskutere og vedta budsjett for seminar og konferanse.
Bakgrunn
30. januar inviterer NOKUT til seminar om kvalitetsarbeid i høyere utdanning. Seminaret er blant
annet myntet på studenttillitsvalgte, og går inn på deler av vårt arbeidsprogram av oppfølging av
Stortingsmelding 16 og handlingsplan for kvalitet ved UiB. Seminaret har tidsramme 09:30 - 16:00,
og foregår på Thon Hotel Opera i Oslo.
På kvelden 30. januar arrangerer NOKUT Utdanningsfest på Gamle Museet i Oslo. Det er et gratis
arrangement, og beskrives slik: “NOKUT mener at det er all grunn til å feire og vise frem det som
skjer i norsk høyere utdanning. Vi innleder derfor NOKUTs konferanse om høyere utdanning med
historiens tredje Utdanningsfest. En kveld viet til høyere utdanning og de som jobber sammen med
studentene for å få til bedre utdanning – hver eneste dag.”
31. januar arrangeres NOKUT-konferansen om høyere utdanning. Fullstendig program er foreløpig
ikke kommet, men temaet vil være utdanningsledelse og kvalitet. Tidsrammen for konferansen er
08:00-15:30.
Lenker
https://www.nokut.no/hendelser/2018/januar/seminarer-om-kvalitetsarbeid-i-hoyere-utdanning/
https://www.nokut.no/hendelser/2018/januar/nokuts-konferanse-om-hoyere-utdanning/
Skyggeregnskap
Det gjenstår i dag -8 652,- av budsjett på 10 000,- på konto 7360 Representasjon, med forbehold
om at vi har vedtatt bruk av penger fra denne budsjettposten som ennå ikke er oppført i
regnskapet.
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Det gjenstår i dag 9 627,- av budsjett på 70 000,- på konto 7131 Reisekostnad (honorerte), 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

3 000,-

7360

Konferanseavgift NOKUT-konferansen

1 400,-

7131

Fly t/r for to personer

2 200,-

7131

Overnatting to personer

148,-

7131

Bybane to personer t/r

380,-

7131

Flytog to personer t/r

594,-

7131

Bespisning

7 722,-

TOTALT

FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget setter av kroner 4 722,- fra konto 7131 Reisekostnad (honorerte) for reise til
NOKUT-konferansen og NOKUT-seminar. Arbeidsutvalget setter av kroner 3 000,- fra konto 7360
Representasjon for NOKUT-konferansen og NOKUT-seminar. Andreas er ansvarlig for at saken
følges opp.
Diskusjon
Diskusjon om hvor mye som egentlig står igjen på reisekontoen.
UTFALL
Vedtatt.

167 V

Kaffetrakter og kaffekapselmaskin
v/ Andreas Trohjell

Hensikt
Sette av penger i budsjett til ny kaffetrakter og kaffekapselmaskin.
Bakgrunn
Vi har midler til ny og større kaffetrakter, og ønsker å investere i dette.
Kaffekapselmaskinen vår er ødelagt, og vi ønsker ny.
Det er sjekket opp i UiBs rammeavtaler om vi har slike avtaler, med negativt resultat.
3

Lenker
- Kaffetraktere (Elkjøp, samme som vi nå har):
https://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/kaffemaskin-og-espresso/kaffetrakt
er/KB741T/moccamaster-kaffetrakter-kb-741-thermo
- Kaffekapselmaskin (Elkjøp, samme som nå er ødelagt):
https://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/kaffemaskin-og-espresso/kapselma
skin/D112BLACK/nespresso-citiz-d112-kapselmaskin-sort
Skyggeregnskap
Det gjenstår i dag 11 607,- av budsjett på 22 000,- på konto 5904 Velferdsutgifter, 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

2000,-

5904

Kaffetrakter

1 295,-

5904

Kaffekapselmaskin

5904

Eventuell frakt

3 190,-

TOTALT

FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget setter av kroner 3 295,- fra konto 5904 Velferdsutgifter for kaffetrakter og
kaffekapselmaskin. Andreas er ansvarlig for at saken følges opp.
Diskusjon

UTFALL
Vedtatt.

168 V

Valg av møteleder
v/ Andreas Trohjell

Valg
Torstein Sandaa-Johansen foreslås som møteleder for Studentparlamentet. Kandidaten er
forespurt og har sagt seg villig. Vervet har en varighet fra vedtaket er fattet fram til 30.06.2019.
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Samtykke
Kandidaten må oppgi fullt navn, 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 Torstein Sandaa-Johansen som møteleder for
perioden fra vedtaket er fattet til 30.06.2019.
UTFALL
Torstein Sandaa-Johensen ble valg som ny møteleder for Studentparlamentet.

169 D

Ny behandling av resolusjon om akademia-avtalen
v/ Nikolai Klæboe

Bakgrunn
Vi skal diskutere om vi skal behandle resolusjonen om bærekraft i Akademia-avtalen på nytt igjen.
Diskusjon
Skal vi fremme endringsforslag? Nikolai presenterer et utkast på endringsforslag. Andreas spiller
inn at det kommer til å komme to grunnpilarer. Geovitenskapelig forskning og
klima/energi-omstilling.

170 D

Demonstrasjon “Bevar stipendet”
v/ Nikolai Klæboe

Bakgrunn
NSO arrangerer demonstrasjoner i en rekke byer knyttet til regjeringens forslag om å endre
konverteringsordningen. Vi har blitt spurt av NSO om å være med å arrangere, så vi skal diskutere
hvordan vi skal bidra.
Diskusjon
Torgallmenningen er booket. NSO dekker kostnader. AU er på reise hele neste uke. Eira følger
dialogen med NSO og finner en kontaktperson NSO kan følge opp i Bergen. Vi ønsker å få invitert
med alle relevante aktører, og delt arrangement i sosiale medier.

171

D

Rektorlunsj
v/ Andreas Trohjell
5

Hensikt
Diskutere saker til fredagens rektorlunsj.
Bakgrunn
Ny rektorlunsj. Se mailkorrespondanse.
Lenker
https://khrono.no/frank-reichert-jorn-mortensen-reichert/tre-rektorer-vil-gjerne-ha-med-seg-flere-p
a-kartlegging-av-trakassering/249336
http://pahoyden.no/2018/11/olsen-forbauset-over-metoo-nei
Diskusjon
Vi sender de sakene vi hadde sendt inn opprinnelig. I tillegg til undersøkelsen om mobbing og
trakassering, som Dag Rune har sagt at er ønskelig å ta ved UiB uavhengig av om det blir en
nasjonal undersøkelse.

172 V

Promomateriale
v/ Eira Garrido

Hensikt
Bestille en rekke promomateriale til Studentparlamentet og bruke opp budsjettet vårt.
Bakgrunn
Promoteringskomiteen avholdt møte 5. november. Det er bred enighet om at vi ønsker
klistre-kortholdere som man kan sette på telefonen sin, og om paraplyer. Det var en større
diskusjon rundt powerbanks og flasker, så vi justerte ned antall flasker for å få flere powerbanks
og balansere budsjettet. Promkom så det som hensiktsiktsmessig å bruke kroner 39 450,- på
paraplyer, kortholdere, flasker, pins og powerbanks, men i etterkant ser man at summen er for
liten. Dermed ønskes det at det legges til 14 125, noe som øker summen til 53 575,-. Det er også
sett at vi inkluderer kjøp av krus og penner i bestillingen av merch hvor det da blir kr 41360,-,
inkludert frakt kr 1500,- = totalt kr 42860,-. Inkludert mva vil vi den totale summen bli på kr 53
575,- + 2500 kr for pins.
Skyggeregnskap
Det gjenstår i dag 90 602 kr,- av budsjett på 145 000,- på konto 7320 Informasjon, med forbehold
om at vi har vedtatt bruk av penger fra denne budsjettposten som ennå ikke er oppført i
regnskapet. * Pins er allerede bestilt, og av en annen leverandør.
FORSLAG til budsjett
Tentativt

Beløp

Konto

Formål
6

17 000,-

5490,-

7320

Paraplyer

2 000,-

3650,-

7320

Kortholdere

9 000,-

9890,-

7320

Flasker

2 500,-

2500,-

7320

Pins*

8 950,-

8590,-

7320

Powerbank

39 450,-

27 620

7320

Totalt

Tillegg i bestillingen
Beløp

Konto

Formål

5500,-

7320

Penn

8240,-

7320

Krus

FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget setter av kroner 56 075,- fra konto 7320 Informasjon. Eira er ansvarlig for at
saken følges opp.
Diskusjon

UTFALL
Vedtatt.

173 V

Julekort
v/ Eira Garrido

Hensikt
Å sende ut julekort til venner og deltakere i Parlamentet
Bakgrunn
Tradisjonen tro skal vi sende ut julekort, og det letteste er å bestille design hos fotoknudsen for å
få 3-7 dagers leveringstid. Da kan vi lett få et masseprodusert fint kort å sende ut. Konvolutter
fant vi på lageret
Skyggeregnskap
7

Det gjenstår i dag −12 632,- av budsjett på 10 000,- på konto 7360 Representasjon, 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

5 530,-

7360

Julekort

5 530,-

TOTALT

FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget setter av kroner 5530,- fra konto 7360 Representasjon, for julekort. Maren Iversen
er ansvarlig for at saken følges opp.
Diskusjon

UTFALL
Vedtatt.

174

V

Julekalender
v/ Maren Iversen

Hensikt
Å ha gaver å dele ut til julekalenderen.
Bakgrunn
Vi har allerede vedtak på julekalenderen, men jeg har satt opp et litt mer detaljert budsjett som
dere må godkjenne ved diskusjon og en eventuell velferdsutgift for parlamentet.
Jeg har her satt opp og illustrert to alternativer. I alternativ 1 så kjøper vi 20 firmabilletter
(minstegrensen for kjøp av firmabilletter) fra Bergen Kino og deler ut alle billettene. Da blir det 10
dager med kinobilletter. I det andre alternativet kjøper vi firmabilletter og deler ut 10 av de, og
deler ut de resterende over resten av året, f.eks. i valgkampen for å få folk til å stemme, sparer de
til neste år, eller lar de gå til internvelferd.
Skyggeregnskap
Det gjenstår i dag 22 000,- av budsjett på 22 000,- på konto 5904 Velferdsutgifter, med forbehold
om at vi har vedtatt bruk av penger fra denne budsjettposten som ennå ikke er oppført i
regnskapet.
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FORSLAG til budsjett
Beløp

Konto

Formål

1 000,-

5904

Halvparten av firmabilletter til kino

1 000,-

TOTALT

FORSLAG til vedtak
Arbeidsutvalget setter av kroner 1 000,- fra konto 5904 Velferdsutgifter, for julekort. Maren er
ansvarlig for at saken følges opp.
UTFALL
Vedtatt.

175 D

Bærekraftkonferansen

Invitasjon har kommet ut. Skal melde på UST. 60 plasser til rabattert pris. UST tenker å ta 2
plasser. Spørsmål om hvor mange plasser SP vurderer å be om. Skal SP bruke penger på
konferansemiddagen. Dette skal vi diskutere på et senere tidspunkt. Vi tar et ekstraordinært
AU-møte mandag morgen.

176 D

Fondet

Ønskelig å få notis på toalettavis for januar. SP stiller opp.

Møtet hevet 16:57.
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