
 

  

Møtetid: 16.30  

Sted: Zoom  

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

Ference, Loraine Vlasblom, Ayla Mokhtari, Sara Benmalek, Vegard Ramstad Johannessen, 

Paula Mortensen, Magnus Nyaas Ravnå, Nora Engh 

 

Agenda  
 

1. Godkjenning av innkalling og referat  

  

Godkjent   

 

2. Orientering fra alle verv  

   

2.1 Økonomiansvarlig   

Ikke til stede, men ingenting nytt å melde. Vil ha et møte med fadderstyret angående 

pengestøtte neste uke og vil derfor ha mer å melde på neste møte. 

 

2.2 Kullkontakter  

Ingenting å melde 

 

2.3 Programrådsrepresentanter   

BA – 12 saker som ble diskutert i siste programrådsmøte. Mest relevante for SAPU er 

saken vi har tatt opp om å ‘humanisere’ pensum. Dette ble ansett som en god ide og vil bli 

tatt videre. 

 

MA – ikke til stede. Dokument fått tilsendt etter møte: 

«Sist programrådsmøte (7. april 2021) hadde en lang saksliste å gå igjennom. Sakene gjaldt 

stort sett eventuelle endringer i pensum og offisielle emnebeskrivelser. Disse sakene ble 

vedtatt. To av sakene som skapte debatt og som jeg anser svært relevant for 
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masterprogrammet gjaldt eventuelle endringer av innhold i emnene ANTH4020 og 

ANTH4030. I tillegg til diverse endringer i pensum, eksempelvis inkludering av flere digitale 

etnografier i ANTH4030, ønsker emneansvarlig å bytte nåværende obligatorisk element 

om monografi-arbeid fra ANTH4030 til emnet ANTH4020. 

Førstnevnte endring om pensum er fint og programrådet vedtar endringene. Når det 

gjelder monografi-arbeidet er programrådet uenig. Begrunnelsen fra emneansvarlig for 

endringen er å få mer tid til “minifeltarbeid” i emnet ANTH4030. Programrådet har hatt 

dialog om dette og kommet fram til at vi ikke er enige i vedtaket da emnet ANTH4020 er 

ment å skulle fokusere på studentenes eget prosjekt. Å legge inn monografi-arbeid inn i 

emnet vil antakeligvis spise tid og krefter til det som er hovedmålet med dette emnet - 

nemlig å få i gang prosessen med masterprosjektet og prosjektbeskrivelsen.» 

 

2.4 Instituttstyrerepresentanter   

Nytt møte 4. mai.  

 

 

2.5 SVSU representant   

Lesesal – Fått vite at alle master studenter på SV får lesesal i 12.etasje på HF. Her er det 24 

plasser, uten å ta smittetiltak i beregningen. Får også tilgang til lesesal E på læresenteret, 

her er det 50 plasser. Det vil si til sammen rundt 75 plasser for alle master studenter på SV. 

Valg – Minner om Studentparlament valget. SVSU har nå åpnet for søknader for leder, 

nestleder og Studentparlament representant, men det er ingen søkere enda. 

Penger – SVSU har en del penger. De skal forsøke å ha mer konkurranser på SoMe med 

kulere premier, og vurderer blant annet å kjøpe et kamera for SoMe. Hvis PU trenger 

penger til noe kan det søkes hos SVSU.  

 

 

2.6 Studieaktivitetsansvarlig   

Har kontakt med to professorer fra NTNU Trondheim om antrofrokost. En av disse har sagt 

ja til å holde en antrofrokost. Finner ut av tid og tema. 

40gruppe seminaret for BA er det kommunikasjon om og vil arrangeres. 

 

2.7 SoMe   

SoMe ansvarlige for SAF og SAPU hadde et møte forrige uke. Kommet på ulike ideer for 

SoMe: 

- Insta Story take-over av ulike studenter på sosialantropologi.  

- Kommer kommentar om at dette har blitt gjort på KulKom og var en stor 

suksess. 

- Samle «Antro quotes», hvor studenter som leser spennende quotes i pensum og 

annet litteratur kan sende de til Sara eller Margarita så de kan deles på SoMe. 

Dette kan være både interessant og nyttig. 



- Eventuelt dele flere innlegg og mer informasjon fra SiO 

  

- Kommentar med ide om flere konkurranser, hvor folk må tagge hverandre og følge 

oss. 

 

SAF har brukt litt penger på å ‘booste’ SoMe kontoene for å nå ut til flere og få flere 

følgere og  mer aktivitet. Kommer med forespørsel om SAPU vil bidra til dette. Leder i 

SAPU sier at siden vi bruker de samme kontoene så kan vi gjerne bidra, men for ordens og 

formalitetens skyld må det komme skriftlig søknad på dette. 

– Kommentar med at det kan være mulig å sette av penger til SoMe i budsjettet 

hvert år slike at de SoMe ansvarlige har penger å bruke.  

 

 

2.8 Kommunikasjonsansvarlig for Internasjonale studenter 

Holder på med brainstorming for måter å engasjere de internasjonale studentene på, noe 

som er utfordrende, delvis på grunn av avstanden. 

 

2.9 SAF  

Arrangerer ny diskupils, dagen etter dette møtet. Quiz med Keir kommer neste uke. En til 

diskupils vil bli arrangert snart også. 

 

  

 

  

3. SAPU forbedringspotensial til høstsemesteret  
  

3.1 Fokus mot verving i høst – hvordan engasjere og informere både nye og 

nåværende studenter  

3.2 Forslag om å lage en ny «håndbok» for SAPU   

3.3 Fornye vedtektene  

3.4 Forslag om å lage et infohefte med foreningene som deles ut til 

fadderbarna.  

Nestleder presenterer punktene over og legger vekt på at det er viktig å begynne å 

fokusere på det nye semesteret, og å informere og engasjere de nye studentene godt. Å 

informere studentene i fadderuken er viktig, og vi kommer med forslag om å lage en liten 

brosjyre med info om SAPU, SAF og evt Antropress og med tid og sted for infomøte, som 

kan deles ut til alle fadderne sammen med tote bagen de får i starten av fadderuka. 

I tillegg vil vi lage en ‘håndbok’ hvor vi samler absolutt all informasjon som er nødvending 

for å drifte SAPU og hvert verv. Dette inkluderer blant annet vedtekter, nøye beskrivelser 

av verv, kontaktinformasjon til viktige personer tilknyttet vervene og passord osv. Dette vil 

gjøre overgangen mellom nye medlemmer mye enklere, og det vil gjøre SAPU mer 

effektivt. 



 

Diskusjon: 

- Lage en FB-gruppe for alle fadderbarna i fadderuken istedenfor å bare bruke 

Microsoft Teams, som UiO har gått over til. Får tidlig samlet alle nye studenter på 

et sted på denne måten. 

- Sende informasjon gjennom fadderne, og sørge for at de har gode beskjeder om å 

spre informasjon. 

- Også lage en brosjyre som kan deles ut til master studenter. De har ikke fadderuke 

men det er også nyttig informasjon for dem. 

- Brosjyre kan også lages digitalt og deles ut digitalt, blant annet i tilfelle fadderuken 

ikke blir fysisik. 

- Ta med dette til fadderstyre. Få fadderne i aulaen til å gi alle fadderbarna 5min til å 

like alle viktige informasjonssider på SoMe. 
   

 

  

4. Eventuelt  
 

4.1 Saken om sensur ved SV 

Sensur gjøres av en person. SVSUs arbeidsgruppe for denne saken mottok dokument fra 

fakultetet med informasjon om sensur. SAI og alle instituttene følger retningslinjene for 

fakultetet, som sier at den eneste gangen det trenges to sensorer er når et emne har 20 

studenter eller færre. 

Regjeringen har nå foreslått en lov om at universitetene må ha to sensorer. 

Arbeidsgruppen jobber med et utkast til saken for SVSU-lederne å ta med til 

fakultetsstyret. Vil mest sannsynlig bli stemt gjennom. Kanskje samle støtte fra instituttene 

for å backe up dokumentet. Kommer til å møte motstand, men håper på endring. Hele 

systemet må reformeres. Studentpress er viktig, også for å støtte regjeringsloven. 

 

4.2 SVSU vara 

SVSU representant Paula vil mest sannsynlig ha trøbbel med å delta på alle SVSU møter 

framover grunnet internship. Trenger derfor noen varaer som kan stille opp på kort tid. Er 

møter på fredager fra kl08:15 til rundt kl10:00. Loraine og Magnus melder seg frivillig, i 

tillegg virker andre villige til å stille opp.  

 

 

22.04.2021  



Nestleder og Sekretær SAPU  

Manon de Vries  


