
 

  

Møtetid: Kl.16.30   

Sted: Zoom 

Til stede: Elias Strand, Manon de Vries, Jake Hunter Ference, Emma Lyshaug, Margarita 

Lavrentjeva, Nora Engh, Freyja Holm Torjusen, Snøfrid Steen Tellesbø, Sara Benmalek, Ayla 

Mokhtari, Paula Mortensen, Magnus Olav Nyaas Ravnå, Regine Løche, Vegard Ramstad 

Johannessen, Dialyn Thelen 

 

Agenda  
 

1. Godkjenning av innkalling og referat   

Godkjennes 

 

2. Orientering fra alle verv  

2.1 Økonomiansvarlig  

Ingenting nytt å melde. Økonomisk status finner du i protokollen fra SAPU allmøte, lagt ut på 

sapu.no. 

 

2.2 Kullkontakter 

BA - Første året - studenter har på eget initiativ arrangert en sosial båltur, rundt tolv 
studenter deltok. Ingenting annet å melde. 

BA - Andre år - ingenting å melde 

BA - Tredje år - ingenting å melde 

Master - prøvde å minne studentene i FB gruppen om dets formål, men ikke fått noe nytt 
annet enn den samme usikkerheten om den renoveringen. 

  

Kommunikasjonsansvarlig for internasjonale studenter: De fleste internasjonale studenter er 
i Oslo eller Europa. De fleste problemene er med studenter utenfor Oslo, angående 
tidssoner etc. 

Paula fra SVSU - i peace and conflict studiet er et problem rapportert med å få godkjennelse 
fra politiet for registrering av kontonummer, som gjør at internasjonale studenter ikke kan 
få en norsk bankkonto. Spørsmål om det samme problemet har oppstått med internasjonale 
studenter ved SAI. Dialyn informerer om at de har fått mange e-poster med informasjon om 
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dette. Dialyn eller Jake kan spørre de internasjonale studentene om dette er et problem 
blant studenter ved SAI. 

 

 

2.3 Programrådsrepresentanter  

 

Representantene er ikke til stede, men det er Ikke noe nytt som har skjedd. 

 

2.4 Instituttstyrerepresentanter 

Magnus - har hatt ekstraordinært møte om ansettelsessaker, ingen relevans til SAPU. Kan 
informere om at det er vanskelig å få jobber innen akademia. 

Regine - denne månedenes møte er avlyst. Neste møte er i mai. 

 

 

2.5 SVSU representant  

 

- SVFF ønsker å arrangere arrangement 'Professor rådet'. Inspirert av lørdagsrådet. De 

ønsker at vi kan anbefale professorer som passer til dette. Møte angående dette er fredag. 

 

- Valgkomitéen hadde sitt første møte i dag. Bare to av tre personer møtte opp. De vil prøve 

å finne en ny leder i SVSU, og også noen til å fylle en stilling i student parlamentet. De vil 

starte med intervjuer når de får inn søkere. 

 

- Fakultetsmøte i mars, med 3 studentrepresentanter. De vil gjennomgå handlingsplanen 

igjen, og prøve å inkludere mer miljøspørsmål. 

 

- Informasjon om saken om gradering ved SAI. Det er opprettet en komité. Jenny fra SVSU er 

leder og Magnus fra SAPU er medlem. 

 

2.6 Renovasjonsrepresentant  

Ingenting å rapportere. Renovasjonsrådet er mest sannsynlig oppløst. Har sendt en e-post 

og venter på svar angående dette. 

 

Paula sendte lenke i zoomchatten med informasjon for studenter om renovasjonen. 

 

Regine - noen fra kontoret sa at hun tror at master må forlate etasjen i april. 

 

2.7 Studieaktivitetsansvarlig  

Antrofrokost arrangement fredag 05.03, her vil Kenneth snakke om bonde protesten i 
India. Prøver på samarbeid med programutvalget fra Bergen og vil herved invitere 
studenter fra begge universitetene til arrangementene. 

Planlegger arrangement til etter at påsken - med informasjon for førsteårsstudenter om å 
velge 40 grupper. Også et arrangement med informasjon om å skrive bachelor essay i mai 
for første og andre år. 
  

 



 

2.8 SoMe  

Det går bra. Vurderer å legge ut memes og korte fakta eller sitater for p holde en jevn flyt i 

tillegg til å gi antropologisk innhold. Sara (SoMe SAF) er usikker på hvilket språk som skal 

brukes. Dette vil være noe som vil bli diskutert. Viktig å nå og inkludere alle studenter. 

 

Paula - Kulkom postet om hvert medlem i programutvalget på sin story, SVSU gjorde også 

noe lignende. Kanskje dette er noe vi også kan gjøre. På denne måten kan folk se og vite 

hvem de kan kontakte. 

 

Spørsmål om deling av SAF SoMe innlegg i Antrobarn FB-gruppene. SAF kan dele innleggene 

sine med SAPU, og så kan vi dele dem videre og påpeke at de kommer fra SAF. 

 

 

 

3. Velge inn kommunikasjonsansvarlig for internasjonale studenter        

Dialyn og Jake (begge fra Amerika) blir valgt og er nå offisielt SAPUs nye 

kommunikasjonsansvarlige for internasjonale studenter. 

 

4. Antropologer i Arbeid 

Hvis noen ønsker å ha en rolle i dette prosjektet, kan de sende Elias en melding. 

Kommentar: Kan eventuelt samarbeide med SAF sitt diskupils arrangement fordi det er 

ganske likt.  

 

5. Oppdatering fra SSS        

Samarbeid mellom sosialantropologistudenter fra forskjellige universiteter. Vil blant annet 

samarbeide i å dele hverandres arrangementer. Det skal opprettes en arbeidsgruppe. 

Invitert til å sitte i møter med antropologisk forening. 

 

6. Oppdatering fra møte med SAPU leder og prof. Kenneth Bo Nielsen        

 

6.1 Standarden på bachelorstudiet     

Metodepoeng i BA. Masterprogrammer ved universiteter utenfor Norge ber om flere 

studiepoeng i metode. Beskrivelser av emner vil kanskje bli endret på UiO sine nettsider for 

å gjøre dette tydeligere, og generelt gi mer informasjon om metode og metodepoeng. Ayla 



påpeker at bacheloroppgaven kan telle som metode. Elias legger til at du blir nødt til å 

forklare og forsvare bacheloroppgaven din, og ikke alle universiteter vil godta forklaring på 

hvorfor det teller som metode. 

 

6.2 Seminarer i Contemporary studies in kinship and gender emnet  

Kenneth vil ta denne saken om å legge til seminarer på kurset videre. Sara informerer at 

professor i emnet (Keir Martin) sa at avdelingen hadde fortalt ham at de ikke har de 

ressurser til å sette opp seminarer for dette kurset. 

 

7. Eventuelt        

7.1 «Shot - Helt ærlig!» undersøkelse kan være viktig å dele på våre kanaler.           

    

7.2 Saken om sensur på SAI              

Informasjon - Master programmer utenfor Norge har interne sensurer. 

Magnus – Et institutt på SV nekter å gi svar på denne saken fordi de sier at fakultetet vil 

svare, ser ut til at de legger et lokk på saken og ikke vil at vi skal undersøke videre. Saken vil 

bli holdt litt «on the down low» til vi har mer å gå på. 

 

7.3 Nytt prosjekt              

Ide om prosjekt for å 'humanisere' sosialantropologer fra pensum. Gjør dette gjennom å 

kontakte relevante antropologer som har skrevet artikler på pensum, og invitere de på zoom 

webinar eller lignende. Ett av målene med dette er å gjøre studenter mer kjent med pensum 

og antropologene som er på det. Instituttsseminarer er ganske like, men de er veldig 

akademiske, og det ville vært hyggelig å ha en mer uformell versjon. 

Kommentar: Hyggelig å bli en del av det antropologiske nettverket.  

Kommentar: Ikke et nødvendig prosjekt, men hadde være fint å ha hvis vi har kapasiteten til 

det. Minn studentene på at forfatterne er mennesker. 

Alle godkjenner at vi ser videre på arrangering av dette prosjektet gjennom SAPU . 

 

 

11.03.2021  

Nestleder og sekretær SAPU  

Manon de Vries  


