
 

  

Møtetid: Kl.16.30   

Sted: Zoom 

Til stede: Loraine Vlasblom, Elias Strand, Jake Hunter Ference, Sara Benmalek, Margarita 

Lavrentjeva, Nora Engh, Dunia Zeinalzadeh, Emma Lyshaug, Paula Mortensen, Vegard 

Ramstad Johannesen, Snøfrid Steen Tellesbø, Ayla Mokhtari, Dialyn Gray Barry Thelen, 

Caroline Ruyter 

 

Agenda  
 

1. Godkjenning av innkalling og referat   

Godkjennes 

 

2. Orientering fra alle verv  

2.1 Økonomiansvarlig  

Vi har lik mengde penger tilgjengelig siden semesterstart. Ingenting er brukt. Ellers ingenting 

å dele.  Det kom et spørsmål fra gruppa som arrangerer fadderuka (til høsten 2021) om det 

er mulig få midler fra kassa hvis det var penger til overs, ettersom de kun får 30,- pr. 

fadderbarn. Konkret beløp som etterspørres er ikke definert, og økonomiansvarlig etterspør 

konkret ønske om pengesum, og hva pengene vil gå til. 

Innspill fra Vegard: Vi har igjen en andel fra 10.000kr vi har fått, som også er mulig å bidra 

med til dette. 

 

2.2 Kullkontakter 

BA - Første året – Ingen nye aktiviteter siden sist, og ingenting nytt å dele.  

BA - Andre år – Ingenting nytt å dele.  

BA - Tredje år – Ingenting nytt å dele. 

Master – Lesesalen på Eilert Sundt for MA-studentene er stengt, og det har ikke kommet 

noe alternativt sted å lese. Planlagt åpning er 11. april, og stenging igjen er planlagt i slutten 

av april.  
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Kommunikasjonsansvarlig for internasjonale studenter: Dialyn og Jake har gjort seg 

tilgjengelig for MA-internasjonale studentene, men ingen har tatt kontakt. Ingen melder om 

problemer med nødvendig politi-søknad for å komme til Norge. 

 

2.3 Programrådsrepresentanter  

Programrådsrepresentanten fra BA kunne meddele at neste møte er 7. april, og at det derfor 

ikke er noe nytt å meddele. 

 

Elias har hatt en prat med Marianne Lien om hvordan man kan gjøre ting annerledes når det 

kommer til å «humanize the curriculum»/menneskeliggjøre pensumet. Å gjøre disse møtene 

til en del av forelesninger kan være mulig. Dvs. digitalt få besøk av de som har skrevet noen 

av artiklene/monografiene på pensum. Er dette noe som kunne blitt gjort på MA også? 

Fordelene med dette er at man kan stille spørsmål direkte til forfatteren/antropologen.  

 

Programrådsrepresentanten fra MA ønsket å gjøre oppmerksom på noe fra siste møte i 

programrådet. Hvis du vil ha en endring i et emne eller noe generelt på f.eks. bachelor, må 

du tenke ett år frem i tid. Disse endringene tar ofte lengre tid enn man ønsker. 

 

 

2.4 Instituttstyrerepresentanter 

Ingen representanter til stede. 

 

 

2.5 SVSU representant  

- I SVSU har de hatt møte siden SAPU møttes sist. Da åpnet det seg for forelesninger 
med inntil 20 stk., noe som nå har stengt ned igjen, på bakgrunn av 
smittesituasjonen. 

- Miljøtårnsertifiseringen har det vært noen problemer med, noe som har med vår 

miljøvern-bevissthet å gjøre, og det har derfor blitt skapt en egen gruppe som skal 

jobbe spesifikt med disse spørsmålene. 

- Oppfordrer folk til å anbefale noen eller seg selv til valgkomitéen. 

- Evaluering av «arbeidslivsdagene»: Få møtte opp, og det ble lagt merke til at få fra 

SVSU møtte opp. 

- Sensur-saken: Ulike institutter ønsker ikke å svare på dette separat, og vil at deres 

fakultet skal komme med en felles uttalelse.  

- Rehabilitering av Eilert Sundts: De er på utkikk etter alternativ lesesal for MA-

studenter og har blant annet sett på VIP-delen av Ullevål Stadion, men dette kan bli 

problematisk mtp. at man må flytte ut alt to-tre ganger pr. sesong eller semester for 

fotballkamper. Dette er uansett ikke lesesal-aktige plasser, men mulig å bruke som 

kollokvierom.  

- Studiebarometeret: sosialantropologi gjorde det ikke altfor bra. Allikevel gjorde vi 

det bedre på arbeidslivs-relevans enn tidligere, muligens på grunn av emnet 

Antropologi i arbeid? Paula øsker tilbakemelding innen mandag (22.03) hvis noen har 

tilbakemeldinger ang. studiebarometeret. Enten hva vi kan gjøre bedre, evt. hva som 

har fungert. Tar dette med videre i SVSU. 



- SVSU har også laget et felles dokument hvor vi kan fylle inn koronavennlige 

aktiviteter vi har gjort med våre foreninger, evt. få inspirasjon fra andre foreninger.  

 

Link til dette dokumentet: 

https://docs.google.com/document/d/1nx3KI3lWwBBM3GtozmIvrxl_b9Sxe8e_nzU_

pUmfySk/edit?fbclid=IwAR3xOhVW5LKXg2t3tAngz8EAiKylB9eiMbRbJGyS9iBcpw8TxB

XGmFb4J5E#heading=h.1bo49715lj6c  

 

 

2.6 Renovasjonsrepresentant  

Representant ikke til stede. 

 

 

2.7 Studieaktivitetsansvarlig  

Planlegger å arrangere seminar for førsteårsstudentene om 40-gruppe etter påske. I tillegg 

er det planer om å arrangere bacheloressay-seminar for både første og andreårsstudentene, 

om hvordan man kan forberede seg til å skrive bacheloressay, hva man kan skrive om og 

generelt hvordan skrive bedre essay. Antrofrokost var en stor suksess med mange deltagere, 

og de planlegger å arrangere om 2-3- eller 4 uker, en gang før eksamensperioden. Hvis noen 

har forslag til professor/person/tema som man ønsker å invitere/prate om på antrofrokost 

er det bare å sende til Emma eller Nora. 

 

 

2.8 SoMe  

Margarita har laget mal for presentasjonene som skal legges ut på instagram og facebook-

story i uke 12. SAF presenterer medlemmene i sitt styre nåværende uke (11). Ideer har 

kommet inn til hvordan man kan gjøre instagramfeeden mer aktiv. F.eks. kan man poste alle 

bildene av styret i ett felles bilde og oppfordre til å se på «highlights» eller story. 

 

 

2.9 Kommunikasjonsansvarlig for Internasjonale studenter 

Dette ble tatt opp tidligere på punkt 2.2. 

 

 

2.10 SAF 

Her jobbes det for øyeblikket med å publisere arrangementer som skal skje ganske snart. 

Antrofilm, Diskupils og Quiz. Dette kommer på facebook i løpet av uka. Og som tidligere 

nevnt er det SAF som har bli-kjent-runde på instagram-story denne uka. 

 

 

3. SSS oppdatering 

Facebook-gruppe er laget, og alle i SAPU blir oppfordret til å være aktive i gruppa, for å 

skape engasjement. (SSS har byttet forkortelse til ASA) 

https://docs.google.com/document/d/1nx3KI3lWwBBM3GtozmIvrxl_b9Sxe8e_nzU_pUmfySk/edit?fbclid=IwAR3xOhVW5LKXg2t3tAngz8EAiKylB9eiMbRbJGyS9iBcpw8TxBXGmFb4J5E#heading=h.1bo49715lj6c
https://docs.google.com/document/d/1nx3KI3lWwBBM3GtozmIvrxl_b9Sxe8e_nzU_pUmfySk/edit?fbclid=IwAR3xOhVW5LKXg2t3tAngz8EAiKylB9eiMbRbJGyS9iBcpw8TxBXGmFb4J5E#heading=h.1bo49715lj6c
https://docs.google.com/document/d/1nx3KI3lWwBBM3GtozmIvrxl_b9Sxe8e_nzU_pUmfySk/edit?fbclid=IwAR3xOhVW5LKXg2t3tAngz8EAiKylB9eiMbRbJGyS9iBcpw8TxBXGmFb4J5E#heading=h.1bo49715lj6c


 

 

 

4. Eventuelt 

Forslag til undersøkelse på sapu.no, om hva folk ønsker fra SAPU.  

Påminnelse om institutt-seminar i morgen (18.03) 

Marianne Lien: I Elias sitt møte med Marianne var det litt snakk rundt det å ha en 

representant fra SAPU med i møte med ledelsen, noe som vil være litt mindre formelt enn 

instituttstyret. Dette vil være for å kunne møte med lederne på en litt annen arena.  

Bedrifter som kommer til UiO og viser interesse overfor antropologi. En idé er å skape en 

slags «lab» hvor man oppfordrer disse til å snakke med studentene også. (?) 

 

 

17.03.2021  

Funksjonær SAPU 

Sara Benmalek 

 


