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258 O

Åpning av møtet
v/ Andreas Trohjell

Andreas åpner møtet. Oppmøte referatføres.

259 V

Godkjenning av referat, innkalling og saksliste
v/ Andreas Trohjell

Saker til eventuelt kan meldes inn her.
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.

260 O
I.

Orienteringer

Arbeidsutvalget orienterer
A. Andreas Trohjell
Store deler av gårsdagen gikk til Utdanningsutvalgt. Samarbeidet med
Kina var spennende. Snakket om utveksling. Sak i Khrono i dag, hvor
det kommer fram uenighet i hvem som bestemmer hva.
B. Sandra Krumsvik
Gårsdagen gikk til valgstyret. Først arbeid med protokoll og evaluering.
Har hentet inn faktura og ting som må gjøres etter valget. Har begynt på
vitebok. Har hatt møte med Kim om neste SU-forum og ut semesteret.
Webinar og kurs. Innholdet skal handle om overlapp. Skal ha et første
SU-forum for de nye SU-erne, sammen med de som går av. Har hatt et
møte med Velferdstinget om erfaringsutveksling angående deres
profilmanual.
C. Tori Heitmann Jørgensen
Har jobbet med presentasjonen på fredag. Har jobbet med AMU-møte,
har jobbet med vitebøkene.
D. Morten Stene
Har jobbet med overlappspresentasjon.
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II.

III.

Styrerepresentantene orienterer
A. Lise Carlsen
Har snakket med to av de valgte kvinnene i styret. Har snakket med
Morten om presentasjonen for de nyvalgte. Det kom en ny sak i Khrono
om digitale erfaringer fra koronasituasjonen, som gjør at jeg må endre
litt på innlegget jeg jobber med.
B. Gard Aasmund Skulstad Johanson
Ikke tilstede.
Org.kons.ene orienterer
A. Runar Jenssen
B. Kim Tuv
SU-forum-møte med Sandra. Har jobbet for å få informasjon om status
for allmøter og kontaktinformasjon til nyvalgte. Jussen har ikke tenkt å
ha allmøte dette semesterert, de kjører et vanlig allmøte på høsten. De
oppnevner en fak.rep. fram til de formelt får valgt ny fak.rep. Ikke optimalt
med hensyn til opplæring og slikt, men det får være en grei løsning i
disse unntakstider. Psykfak, SV og MATNAT har hatt valg, Psykfak skal
sende oss info. HF vet ikke. KMD skal begynne å planlegge nå. MED
har valgt, og skal sende oss protokoll og info.
Fikk en e-post i går fra Christen om kontorer og tilgang. Svar om at
søknaden var innvilget. Tror det har skjedd en misforståelse når det ser
ut til at mailen gjaldt Kim.
Det kan være vi får mulighet til å bruke kontorene igjen snart, så vi bør
begynne å diskutere hvordan vi skal gjennomføre en retur til kontoret,
slik at vi er klare for hvordan vi løser det på gangen vår. Hvilke interne
rutiner ønsker vi med hensyn til kontortider, gjennomføring av fysiske
møter og evt. fortsatt delvis bruk av hjemmekontor.
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261 O

Orienteringer om Arbeidsprogrammet

Hensikt
Diskutere framgang i og utfordringer med Arbeidsprogrammet.
Bakgrunn
Arbeidsutvalget orienterer om fremgang i saker fra arbeidsprogrammet. Vi skal
diskutere eventuelle nødvendige prioriteringer og planer for videre fremgang for å nå
Studentparlamentets mål for 2019/2020.
Vedlegg
Årsrapport 2019-2020
Arbeidsutvalget orienterte om Arbeidsprogrammet.
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262 D

Valg på konstituerende møte
v/ Andreas

Hensikt
Diskutere hvilke valg vi skal gjennomføre på konstituerende møte, og hvordan.
Bakgrunn
Se denne listen: https://www.spuib.no/studentdemokratiet/
Diskusjon
Sandra sier vi må følge UiBs retningslinjer. Vanskelig å sette i gang med et fysisk møte
akkurat nå. Kim sier det er for mange mennesker og for knapt med tid etter en
eventuell åpning. De tekniske løsningene fungerer ganske fint. Dette er det første
møte, og det er mange nye, kan være utfordrende å kommunisere digitalt når man
ikke kjenner hverandre. Andreas spiller inn at det er AUs oppgave å legge til rette nå
for sosiale arenaer for de nye, slik at de blir bedre kjent. Morten synes ikke at vi skal
forvente at folk er i Bergen når den digitale hverdagen er slik den er. Sandra sier at
NSO skal ha et konstituerende møte når det er mulig å møtes fysisk. Vi kan prioritere
de vervene hvor det er mye aktivitet. Andreas ønsker å få rekruttert til flest mulig verv
nå, ettersom det ikke er gitt at vi kan møtes fysisk til høsten heller. Runar spiller inn
om hvorvidt vi finner nok kandidater til vervene, eller om det blir en førstemann til
mølla? Det er jo et poeng å fylle plassene med mange gode kandidater, og at det er
litt kamp om de viktige vervene.
Vi må legge til rette for valget. Vi må i så fall jobbe hardt for å promotere vervene,
pitche til listelederne og fak.reps. Gjør en innsats for å fylle vervene. Bruk foraene vi
har. Kim spør om vi kan få samlet inn et avsnitt fra de som sitter i komiteene i dag, og
delt informasjon om vervene. AU begynner arbeidet med å rekruttere på møtet fredag.
Også planlegger vi en åpen digital dag på kontoret, hvor dette arbeidet fortsetter.
Spørsmål fra Sandra om en i AU bør sitte fast i valgstyret? Hvilke muligheter har vi for
å kreve at AU er representert i valgstyret? Dette er regulert i statuttene, så det må
endres der, dersom det skal endres. Det må muligens fjerne honoraret, dersom det
skal være en del av AU-oppgavene. Det er utfordrende å ha oversikt over hvilken
arbeidstid som går til Valg og hvilken som går til AU. Det er også en utfordring med at
denne ikke kan stille til valg det neste året.
Lise Carlsen ankom møtet 10:05.
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263 D

Overlapp
v/ Andreas

Hensikt
Diskutere overlapp i Arbeidsutvalget.
Bakgrunn
Flere stiller til valg, og vi må diskutere hvordan vi løser det. Individuell overlapp og
datoer for felles overlapp presenteres. Program må settes og ansvar fordeles.
Diskusjon
Noen datoer er flyttet. Det er satt datoer for individuell overlapp. Program må lages.
Og det må avklares hvordan vi samarbeider med styrestudentene. Det blir utfordrende
med hensyn til at flere i AU stiller til valg.
Lise tenker å bygge litt på dokumentene som er brukt til overlapp de siste årene.
Fokusere kanskje mest på økonomi, som kan være det mest utfordrende for en som
kommer utenfra. Kan ha en «girl power» vinkling, at kvinner må ta ordet masse og
bygge selvtillit. Ønsker å invitere ulike foredragsholdere. Andreas inviterer til å gjøre
noe sammen.
Har vi booket hytte til overlapp med AU og VT? Vi har det. Vi har full frihet til å gjøre
som vi vil. Overlappen er flyttet til 3.-5. juni på hotell i Flåm. Sannsynligvis vil det bli
leid bil. Vi får hvert vårt rom. Det vil være servering, og ikke buffet, heller ikke til frokost.
Det vil være muligheter for sosiale arrangementer i løpet av helgen.
Spørsmål om det er for tidlig, med hensyn til smittevern? Kan vi ta ting digitalt? Tori
og Morten mener vi ikke trenger å legge oss på en strengere linje enn regjeringen.
Kan vi dele opp overlappen og ta VT og AU hver for seg? Det vil være mye vi gjør hver
for oss, men noen bolker sammen.
Det er planlagt U-nettverksoverlapp i Oslo. Og det planlegges overlapp også andre
steder i landet.
Spørsmål om UST skulle vært invitert med i en slik overlapp. AU ønsket å ha et møte
med VT og har sendt søknad som ble innvilget av NSO. Det var ikke utenkelig å
invitere inn UST til deler av overlappen, men det var også et økonomisk spørsmål.
Obligatorisk med individuell overlapp. Mest felles overlapp på de 3 dagene på tur. Vi
må sikre gode vitebøker. Det må skrives separate vitebøker for hvert fagområde.
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264 D

Sommerfest
v/ Andreas

Hensikt
Diskutere sommerfest.
Diskusjon
Det ser ut til at det går an å gjennomføre med under 50 personer. Andreas sin
anbefaling at vi ikke gjennomfører det nå.
Det må være vakthold. Det må merkes avstand mellom stoler. Osv.
Kunne diskutert digitale sommerfester nå? Kan vi ha en live-stream med en betalt
artist?
Vi kan diskutere å få til noe fysisk neste studiesemester.

Møtet hevet 10:53.
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