
 

   

Møtetid: Kl.16.30    

Sted: Zoom   

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

Margarita Lavrentjeva, Regine Løche, Sara Benmalek 

  

Agenda   
  

1. Godkjenning av innkalling og referat    

Godkjennes 

  

2. Orientering fra alle verv   

2.1 Økonomiansvarlig   

På forrige møte kom fadderstyret med spørsmål om pengestøtte. Økonomiansvarlig har 

sammen med leder og nestleder hatt møte med fadderstyret hvor sistnevnte la fram deres 

ønske med et budsjett på hvor mye penger og hva det skulle brukes på. Økonomiansvarlig har 

laget et eget dokument som et svar på deres budsjett, som viser hvor mye penger vi vil gi og 

hva det skal brukes på. Dokumentet skal gjøres ferdig og sendes inn, så er det opp til 

fadderstyret å takke ja. Vi håper at beløpet vi er villige til å bidra med kan hjelpe fadderuken.  

 

2.2 Kullkontakter   

BA førsteåret – ingenting å melde 

BA andreåret – ikke til stede 

BA tredjeåret – ingenting å melde 

MA – ingenting å melde 

 

2.3 Kommunikasjonsansvarlig for internasjonale studenter  

Ikke til stede grunnet forvirring med endring i tidssone. 

 

2.4 Programrådsrepresentanter   
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BA representant – ikke noe nytt å melde. 

MA representant - ikke til stede.  

 

2.5 Instituttstyrerepresentanter  

BA representant – ikke til stede.  

MA representant – instituttstyre har ikke møte før 4.mai.  

 

2.6 SVSU representant   

Ikke til stede. Loraine var på siste SVSU møte istedenfor SVSU representant og kommer 

derfor med oppdatering:  

- Studentparlament var innom møtet. De tok opp at får vet at om parlamentet og dets 

funksjon. Det er Studentvalg 8. til 14.april. Parlamentet kan gjøre mye for studenter 

men ikke hvis ingen vet om dette blir det vanskelig. Derfor har de et mål om å spre 

info om både Studentparlamentet og valget. 

- Studiebarometer viser at det er lite engasjement. Forsøke å skape engasjement 

gjennom flere arrangementer, men det vanskelig siden det er få som kommer på disse 

arrangementene.  

- Renovasjon - Ullevål stadion ikke aktuell for lesesal, men kan heller benyttes som 

kollokvierom. 

- Alle møblene i ES må kastes pga. regelverket. SVSU skal se om dette kan gjøres noe 

med – f.eks. selge. 

- Diskusjon rundt om skap skal bli klipt dette semesteret.  

 

2.7 Renovasjonsrepresentant   

Ikke til stede. Videre avgjørelser angående renovering skjer på fakultetsnivå. Der sitter Marte 

fra SVSU som studentrepresentant. Freyja sin posisjon i renovasjonsstyret er dermed 

terminert. Hun skal også ut på feltarbeid og forlater derfor dessverre SAPU. 

Renovasjonsrepresentant vervet skrapes.  

 

2.8 Studieaktivitetsansvarlig  

Ikke mye som har skjedd. Sendt mail til Jonas om 40gruppe workshop, fått grønt lys av Rune. 

Jonas svarte flott, og skal komme med dato som passer siden han er i perm. Emma har tatt 

kontakt med en venn på sosant i Trondheim og fått navn på Antropologer vi kan spørre til 

Antrofrokost, da inviterer vi også studenter i Trondheim til frokosten. Dette skal jobbes videre 

med etter påska.  

  

2.9 SoMe   

Ferdig med presentasjon av medlemmer prosjektet på Instastory.   

 

2.10 SAF 

 

Skjer ikke mye. Hadde hyggelig filmkveld forrige uke. Var ‘bare’ 4-5 fra saf som deltok, men 

var gøy. Vil gjøre dette igjen. Diskupils skal arrangeres 15.april og Quiz med Keir 22.april. 

Diskusjon i SAF om at arrangement skal arrangeres for de som kommer, og ikke bli laget for at 



det skal komme mange. Målet er å få det ut til så mange som mulig, men arrangere for å ha 

det bra og ikke for at det skal komme mange.  

  

  
  

3. Eventuelt   

 

3.1 Elias har tatt kontakt med Kenneth angående det å digitalisere pensum. Skal tas opp med 

instituttet og gjøres til mer rutine å gjøre pensum tilgjengelig digitalt. Det er lett å skaffe 

digitalt pensum gjennom biblioteket, så det burde kunne gjøres av instituttet. Internasjonale 

studenter er blant annet også vant til at alt kan fås digitalt, og det er også nyttig å ha tilgang 

til digitalt pensum om man for eksempel skriver master oppgaven og dermed slippe å måtte 

være fysisk nærme biblioteket. 

Måte å skaffe pensum digitalt på: 

Send mail til fagansvarlig (finner informasjon på Oria) og be om tilgang til pensum du har 

behov for.   

 

3.2 SAPU vil, hvis det blir mulighet mtp smittevernstiltak, forsøke å få til noe sosialt internt 

etter påske.  

 

  
07.04.2021   

Nestleder og sekretær SAPU   

Manon de Vries   


