
 

Protokoll allmøte med SAPU 

 

Dato: 20.januar 2021 

Tid: kl.16.00 

Sted: Zoom  

Til stede: Elias Strand, Manon de Vries, Loraine Vlasblom, Regine Løche, Ebba Stenhaug, 

Margarita Lavrentjeva, Sara Benmalek, Snøfrid Steen tellesbø, Nora Engh, Emma Lyshaug, 

Vegard Ramstad Johannessen, Fatema Tuz Zohra, Paula Mortensen, Ujala Syeda, Magnus 

Olav Nyaas Ravnå, Lars Erik Volden  

Vedlegg 1 og Vedlegg 2 er lagt ut på sapu.no sammen med protokollen 

 

Referat  

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjennes.  

 

2. Valg av møteleder 

SAPU leder Elias blir valgt til møteleder. 

 

3. Valg av referent og to protokollunderskrivere 

Manon blir valgt til referent. Loraine og Paula velges som protokollunderskrivere. 

 

4. Åpning av årsmøtet 

Presentasjon (se vedlegg 1) åpnes av møteleder. Gjennomgår sakslisten til møtet. 

 

4.1 Kort introduksjon av SAPU  

  

5. Godkjenning av økonomi 



Forrige semesterets utgifter blir presentert. 3000kr i utgifter til snacks, mat og drikke 

til arrangementer og opprettelse av nettside. Vi starter dette semesteret med 9400kr 

på SAPU kontoen. Alle godkjenner. 

 

6. Godkjenning av reformering av verv 

 

6.1 Nytt verv: Studieaktivitetsansvarlig 

Alle godkjenner nytt verv. 

 

6.2 SoMe vervet skal i tillegg til Facebook og Instagram inkludere publisering og 

opprettholdelse av SAPU nettsiden. Dette skjer i tett samarbeid med leder og 

nestleder. I tillegg til samarbeid med andre foreninger på SAI. 

Alle godkjenner reformering av verv. 

 

6.3 Møteleder tar opp forslag om et nytt verv (ikke representert i sakslisten) som 

skal være rettet mot et mål om bedre informasjon til og kommunikasjon med 

internasjonale studenter. 

Det vises engasjement til forslaget og alle godkjenner eventuell opprettelse av nytt 

verv.  

 

7 Valg av verv 

 

Møteleder går ut av presentasjon, og liste med verv blir lagt i chat-funksjonen til 

zoom. Valget foregår slik at møteleder går gjennom alle verv og spør hvem som 

stiller. Hvis bare en person stilte til valg måtte den godkjennes av alle. Hvis flere enn 

en person hadde stilt til valg hadde hver kandidat lagt fram en appell og valg hadde 

blitt holdt gjennom privat melding funksjonen på zoom, men dette ble ikke tilfellet i 

allmøtet så verv ble fylt kun gjennom godkjenning. 

 

Vervene som ble fylt: 

 

Leder: Elias 

Nestleder: Manon 

Økonomiansvarlig: Dunia 

Kullkontakt: Snøfrid førsteåret BA, Magnus andreåret BA, Emma tredjeåret BA, 

Margarita MA 

Programrådsrepresentant: Loraine BA 



Instituttstyret: Magnus BA (Loraine vara), Regine MA (Paula vara) 

Studieaktivitetsansvarlig: Nora, Emma   

Funksjonærer: Loraine, Sara, Margarita 

 

Verv som står igjen og må velges på ordinært møte: 

SoMe 

Programrådsrepresentant MA 

 

8 Behandling av innkommende saker  

Møteleder tar fram presentasjonen igjen (vedlegg 1 – slide 17) 

 

8.1 Fadderkoordinator for sosialantropologi bachelorløp 

Faddersjef på SV – Embla – kommer innom møtet for å informere om at 

fadderkoordinator posisjonen på SAI til bachelor ikke er fylt enda, og hvis dette ikke 

skjer vil instituttet måtte ta over fadderuken til de nye studentene på SAI i 

høstsemesteret. 

 

8.2  Her er det mulighet for alle å ta opp aktuelle saker. 

Sak 1: Studentrådsmøte. Vi har fått innkalling til Studentrådsmøte 04.02.21 (vedlegg 

2). SAPU må sende minst en representant, men kan sende to representanter som får 

stemmerett (utenom SVSU medlem). Alle i SAPU kan delta med tale- og forslagsrett. 

På møtet tas det opp fakultetssaker og forslag til vedtektsendringer skal godkjennes. 

 

Sak 2: Snøfrid kommer med forslag om en ny «fadderuke» for andreårsstudenter på 

SAI i høstsemesteret pga. redusert fadderuke i fjor grunnet korona.  

 

Sak 3: Magnus har spørsmål om å opprette en sak rundt karaktersetting på SAI. Det 

mistenkes at dette bare blir gjort av en-to personer. Skaper usikkerhet rundt hvorvidt 

gitt karakter er riktig og fortjent. SVSU representant Paula med forslag om å se på det 

sammen i SAPU og ta det med videre til SVSU. Leder i Antropress – Lars – informerer 

om at dette er en relevant sak å ta med i studentavisen Antropress til SAI. 

 

Sak 4: Det meldes interesse for å få tilbake ‘Medical Anthropology’ emnet i 

bachelorløpet. Det skal jobbes med å opprette en sak rundt dette med eventuell 



samling av signaturer og argumenter. Saken skal så sendes inn til programrådet 

gjennom programrådsrepresentanten. 

 

 

9 Konkludere møtet 

Takker alle for oppmøte. Informerer om at dersom man ikke har fått et verv på allmøte så er 

det fortsatt mulig å bli med i SAPU. Det er bare å ta kontakt. (se sapu.no for hvordan) 

 

 

              Elias Strand                                                         Loraine Vlasblom og Paula Mortensen 

         Signatur av møteleder                                                         Signatur av protokollunderskrivere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Minute of meeting of general SAPU meeting 

 

Date: January 20th, 2021 

Time: 4pm 

Place: Zoom  

Present: Elias Strand, Manon de Vries, Loraine Vlasblom, Regine Løche, Ebba Stenhaug, 

Margarita Lavrentjeva, Sara Benmalek, Snøfrid Steen tellesbø, Nora Engh, Emma Lyshaug, 

Vegard Ramstad Johannessen, Fatema Tuz Zohra, Paula Mortensen, Ujala Syeda, Magnus 

Olav Nyaas Ravnå, Lars Erik Volden 

Attachment 1 and Attachment 2 have been posted on sapu.no together with the minutes 

of meeting 

 

Minute of meeting 

 

1. Approval of notice and agenda 

Is approved. 

 

2. Election of chair of the meeting 

SAPU leader Elias is elected as chair of the meeting. 

3. Election of secretary and two protocol signatories 

Manon is elected as secretary. Loraine and Paula are elected as protocol signatories. 

 

 

 

4. Opening of the general meeting 



A presentation (see attachment 1/ “vedlegg 1”) is opened by the chair of the meeting. 

Reviews the meeting agenda.  

 

4.1 Short introduction of SAPU, who we are and what we do 

  

4.2 The purpose of the general meeting is explained 

  

5. Approval of finances 

Previous semester expenses are presented. NOK 3,000 in expenses for snacks, food and 

drink for events and the creation of our website. We start this semester with NOK 9,400 in 

the SAPU bank account. Everyone approves. 

 

6. Approval of changes done to positions (verv) 

 

6.1 New position: study activity manager 

Everyone approves the creation of a new position. 

 

6.2 The SoMe position will additionally to Facebook and Instagram include the 

publication on and maintenance of the SAPU website. This is done in close 

collaboration with the chairman and deputy chairman. In addition to 

collaboration with other associations at SAI. 

Everyone approves the reformation of the SoMe position. 

6.3  The chair of the meeting takes up a proposal for a new position (not 

represented in the agenda) which is to be aimed at a goal of better 

information and communication with international students. 

Positive reactions t to the proposal are shown and everyone approves the possible creation 

of a new position. 

 

7 Election of positions 

 

The chair of the meeting removes the presentation, and a list of positions is added in the 

chat function to zoom. The election process is that the chair of the meeting goes through all 

the positions and asks who is running for them. If only one person stands for election, it 

must be approved by all. If more than one person stands for election, each candidate will 

submit an appeal and the election will be held through the private message function on 

zoom. The latter was not the case in the general meeting, so positions were filled purely by 

approval. 



 

The positions that were filled through approval: 

 

President: Elias 

Vice President: Manon 

Finance manager: Dunia (not present in the meeting) 

Communication responsible: Snøfrid first year BA, Magnus second year BA, Emma 

third year BA, Margarita Master 

Program council representative: Loraine BA 

Department Board representative: Magnus BA (Loraine back-up), Regine MA (Paula 

back-up) 

Study activity manager: Nora, Emma 

Funksjonærer (officials): Loraine, Sara, Margarita 

 

Positions that are not filled and must be elected in an ordinary SAPU meeting: 

SoMe 

Program council representative MA 

 

8 Processing of incoming cases  

 

 The chair of the meeting presents the presentation again (Attachment 1 (“vedlegg 1”) – 

slide 17) 

 

8.1 Buddy coordinator for social anthropology bachelor's course 

Buddy manager (fadddersjef) at SV - Embla - comes to the meeting to inform that the buddy 

coordinator position at SAI for bachelor has not been filled yet, and if this does not happen, 

the department will have to take over the orientation week for the new students at SAI in 

the autumn semester. 

 

8.2 Here it is possible for everyone to raise current issues. 

Case 1: Student council meeting (studentrådsmøte). We in SAPU have been summoned to 

the Student Council meeting on 04.02.21 (Attachment 2/”vedlegg 2”). SAPU must send at 

least one representative but can send two representatives who get the right to vote (except 



for the SVSU member). Everyone in SAPU can participate with the right to speak and make 

suggestions. At the meeting, faculty matters are discussed and proposals for amendments to 

the articles of association must be approved. 

 

Case 2: Snøfrid makes a proposal for a new “orientation week” for second-year students at 

SAI in the autumn semester due to reduced orientation week last year due to covid. 

 

Case 3: Magnus has questions about creating a case around grading at SAI. This is suspected 

to be only done by one or two people. Creates uncertainty about whether the given grade is 

correct and deserved. SVSU representative Paula comes with a proposal to look at it 

together in SAPU and take it forward to SVSU. Leader of Antropress - Lars - informs that this 

is a relevant issue to include in the student newspaper ‘Antropress’ of SAI. 

 

Case 4: There is an interest in getting the ‘Medical Anthropology’ course back in the 

bachelor's course. Efforts will be made to create a case around this with a possible collection 

of signatures and arguments. The case must then be submitted to the program council 

through the program council representative. 

 

9 Conclude the general meeting 

Everyone is thanked for attending. Everyone is also informed that if you have not been given 

a position at the general meeting, it is still possible to join SAPU. Just get in touch! (see 

sapu.no for how). 

 

              Elias Strand                                                         Loraine Vlasblom and Paula Mortensen 

   Signature chair of the meeting                                                        Signature protocol signatories 

 

 


