
 

  

Møtetid: Kl.16.30   

Sted: Zoom 

Til stede: Elias Strand, Manon de Vries, Loraine Vlasblom, Dunia Zeinalzadeh, Emma 

Lyshaug, Magnus Olav Nyaas Ravnå, Nora Engh, Margarita Lavrentjeva, Regine Løche, Sara 

Benmalek, Vegard Ramstad Johannessen, Caroline Amalie Ruyter, Paula Mortensen, Simon 

Oxholm Roy  

 

Agenda  
 

1. Godkjenning av innkalling og referat   

Godkjennes 

 

2. Orientering fra alle verv  

2.1 Økonomiansvarlig  

Ingen forskjell i budsjett fra forrige møte. Bankkort har vist seg å være vanskelig å skaffe. Det 

vil kreve mye arbeid og et større samarbeid med SAF. 

 

2.2 Kullkontakter 

Ikke noe nytt å melde fra noen av kullkontakene. Kommer ide om å legge ut et innlegg i 

Antrobarn gruppene for å minne om dets funksjon og at SAPU kan kontaktes. 

 

 

2.3 Programrådsrepresentanter  

 

BA representant: Hadde første programrådsmøte 16.02. Sak om å gjeninnføre medisinsk 

antropologi emnet ble tatt opp, og fikk gjennomslag så medisinsk antropologi blir mest 

sannsynlig satt opp igjen til høsten 2021. Dette fordi flere studenter har sendt mail direkte til 

bla. Kenneth Bo Nielsen og flere studenter har skrevet under på saken som ble sendt inn til 

programrådsmøtet. I tillegg hadde Ebba (som tok opp saken) vært i kontakt med professor 

og seminarleder som hadde dette emnet, og de begge var åpne for å ta det opp igjen.  
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MA representant: Sak om språk på BA eksamen – kom fram at det er sensorer som retter 

eksamen som ikke snakker norsk som gjør det vanskelig med sensur og begrunnelse. Noen 

emner bytter eksamensspråk hvert år. Det var en diskusjon om ulike løsninger på dette. En 

ting er at det må være mer klarhet på nettsiden angående hvilket språk et emne har som 

eksamensspråk. Må også forsøke å holde det samme språket hvert år for å unngå forvirring. 

Siste sak som ble tatt opp på dette programrådsmøtet var angående korona, digital 

undervisning og studentenes velferd.  

 

 

2.4 Instituttstyrerepresentanter 

Hatt ett instituttstyremøte, men bla. Årsplan ble diskutert og ingenting som er relevant for 

SAPU. Nytt møte satt opp til fredag 19.02. for å diskutere ansettelsessaker. Instituttet har 

ubrukte basismidler så de har penger til overs.  

 

2.5 SVSU representant  

Ikke mye nytt å melde utenom Studentrådsmøtet, men dette er et eget punkt på agendaen 

(se punkt 3.). SVSU skal ha møte denne eller neste uke. Det er opprettet en komité for å 

finne nye ledere, hvor SVSU representant Paula er valgt inn som leder, kan ta kontakt med 

henne hvis noen vet om en med ambisjoner. 

 

2.6 Renovasjonsrepresentant  

Renovasjonsrepresentant er ikke til stede på møtet. Første renovasjonsmøte er satt til 

19.02. 

 

2.7 Studieaktivitetsansvarlig  

Har så langt planer om å arranger to ting: 1. Informasjonsseminar om hvordan man skal 

skrive BA oppgave. 2. Lunsj eller frokost med Kenneth Bo Nielsen om India og 

bondeopprøret.  

 

2.8 SoMe  

Ideer til Instastory (kan også legges ut på FB story): feks daglige ‘antroquotes’ eller fakta. SAF 

skal også bruke SoMe mer. Sara (funksjonær og medlem av SAF) meddeler at folk kan si ifra 

til henne hvis de har noen tilbakemeldinger på det som blir lagt ut av SAF. Det kommer fram 

at det er viktig med litt ‘useriøse’ ting også, slik at det blir en fin balanse av moro og info på 

SoMe sidene.  

  

 

3. Oppdatering fra studentrådsmøte  

Ikke mye relevant til SAPU annet enn sensur saken tatt opp av oss. Mer om dette under 

neste punkt. 

4.1 Saken om sensur på SV  

 



I Studentrådsmøtet viste flere PU fra ulike institutter stor interesse og engasjement rundt 

denne saken. SVSU er også engasjert og skal sette opp en egen komite for saken om sensur 

på hele fakultetet. 

Informerer om at 2/3 av sensur gjennomføres av en person. Saken om språket til sensorene 

(se under punkt 2.3 Programrådsrepresentanter - MA-representant) er også relevant til 

sensursaken.  

FUS møte - flere fakultet som har tatt opp sak om sensur og fikk gjennomslag.  

  

4. Antropologer i Arbeid  

Prosjekt vi vil starte opp igjen hvor vi skal forsøke å få inn arbeidende antropologer for 

seminarer/intervjuer e.l. Leder spør om noen kan være interessert i å bidra med å sette det 

opp. Ta i så fall gjerne opp kontakt med leder. 

 

Kommer forslag om å spørre professor Marianne Lien, som leder emnet Antropologi i 

Praksis, hun er entusiastisk og kommer sannsynligvis gjerne med tips. I tillegg kan Kenneth 

Bo Nielsen også bidra.  

 

 

5. Eventuelt  

5.1  Valg av MA -Programrådsrepresentant vara 

Simon Oxholm Roy stiller til valg, og velges inn som ny MA - Programrådsrepresentant vara.  

 

5.2 Kommunikasjonsansvarlig for Internasjonale studenter verv 

Det er to personer som har vist interesse for dette vervet. Mer kontakt skal tas opp med 

begge slik at vi forhåpentligvis får valgt de/en av de inn på neste møte. 

 

5.3 Kampen om SV 

Kampen om SV debatten er en debatt i regi av SVFF som skjer 22.02. Målet er en morsom 

debatt med representanter fra hvert institutt på SV som skal forsvare sine studieretninger. 

Ingen i SAPU viser interesse for å være representant. Kullkontakter skal bes om å dele 

informasjon angående dette for en finne en representant for SAI. 

5.4 Metodepoeng i BA løpet 

Leder er gjennom søking på master gjort oppmerksom på at universitetet i Amsterdam har 

et krav om 20p i metode i bacheloren for å komme inn på sosialantropologi masteren. Hvis 

det er slik at vår bachelor ikke er tilstrekkelig for å søke master er dette noe som skal gjøres 

om til en sak. Kommer innspill om at bachelor og master på ulike universiteter ofte er en 

mis-match, men at universitetene ofte er åpne for å tilpasse. Denne saken skal undersøkes 

mer før den gjøres større, for eksempel se om dette bare gjelder ett universitet eller flere. 

 

5.5 Oppdatering fra FUS møte  



Studentparlamentet får gjennom universelle retningslinjer for studentrepresentering ved 

hele universitetet.  

 

5.6 Oppdatering fra SSS  

SSS har fått kontakt med norsk antropologisk forening, og en fra SSS skal være med i deres 

styre. Skal komme tilbake med mer info. SSS står utenfor universitetet, samler innflytelse i 

antropologisk forening. Et verv som representant vil antageligvis åpnes opp. Spørsmål 

angående dette kan sendes inn til Elias.  

 

24.02.2021  

Nestleder og Sekretær SAPU  

Manon de Vries  


