
 

Referat SAPU møte – 26.05.21 

 

Møtetid: Kl.16.30  

Sted: Zoom  

Til stede: Elias Strand, Loraine Vlasblom, Manon de Vries, Jake Ference, Regine Løche, 

Margarita Lavrentjeva, Magnus Nyaas Ravnå, Sara Benmalek, Dialyn Thelen 

 

Agenda 

1. Godkjenning av innkalling og referat  

Godkjent 

2. Orientering fra alle verv 

2.1 Økonomiansvarlig 

Ikke til stede. Har rapportert at hun jobber med regnskapet for dette semester. Dette vil 
snart være ferdig, og vil bli sendt til instituttet. 

 

2.2 Kullkontakter 

Ingenting å melde fra noen av BA kullkontaktene. 

 

MA melder at det er ingenting nytt, men det er fortsatt frustrasjon rundt manglede 
informasjon angående masteroppgaven. Kommentar fra Elias – det skal sendes en ny mail til 
instituttet om dette. 

 

2.3 Kommunikasjonsansvarlig for internasjonale studenter 

Melder at de internasjonale studentene har fått en epost fra administrasjonen med 
informasjon angående muligheten for å komme til Norge. De sier at de planlegger for det å 
være mulig i August. 



2.4 Programrådsrepresentanter 

Neste programrådsmøte er 17.august. 

 

2.5 Instituttstyrerepresentanter 

Neste instituttstyremøte er 15.juni. 

 

2.6 SVSU representant 

Ikke til stede. Mottatt informasjon om at felles retningslinjer for programutvalgene vil bli 

jobbet med neste semester. 

 

2.7 Studieaktivitetsansvarlig 

Ikke til stede. 

 

2.8 SoMe 

Har lagt ut i MA FB gruppen om det er noen som vil ha instastory takeover, men det har ikke 
vært noen reaksjoner. 

 

2.9 SAF 

SAF vil se om de kan planlegge en avslutningsfest for studentene som er ferdig med 
bachelor. 

 

 

3. SAPU håndbok og informasjonshefte 

Hadde vært fint om alle kan bli ferdige med deres tekst for håndboken så fort som mulig, slik 

at dette ikke blir glemt. Det er derimot ingen hast siden dette vil bli jobbet med gjennom 

sommeren. Informasjonsheftet vil bli tatt opp med SAF senere. 

 

4. Gjennomgang/oppsummering av dette semesteret 



Til tross for utfordringer med situasjonen med Covid, har vi i SAPU klart å gjøre mye dette 

semesteret. Vi har arrangert noen vellykkede studierelevante arrangementer, og vi har vært 

godt involvert i institutt politikken. Elias spør om tilbakemeldinger på dette semesteret, det 

kommer ikke mye tilbakemeldinger annet enn at man burde unngå å ha møte i påskeferien. 

Hvis noen har noen flere tilbakemeldinger, konstruktive eller positive, er det bare å sende 

det inn til Elias eller Manon. 

 

5. Orientere om neste semester (kan du tenke deg å fortsette? Noen formeninger om 

hva som burde gjøres i neste semester? Endringer? Osv.) 

Vil mest sannsynlig fortsette i SAPU: Jake, Regine, Dialyn, Manon, Loraine 

Ikke sikkert om det er mulig å fortsette: Margarita, Elias, Magnus 

Vil ikke ha mulighet til å fortsette: Sara (skal dra bort til utlandet neste semester, men vil 

sannsynligvis komme tilbake) 

Lederen av SAPU vil mest sannsynlig trappe ned fra ledervervet neste semester, siden han 

har hatt dette vervet i over et år og synes det er på tide å gi stafettpinnen videre. Det er ikke 

sikkert hvem som vil ta over enda. 

6. SAPU avslutning i sommer 

Vi vil forsøke å arrangere en sosial avslutning internt med SAPU i sommer. Vi vil prøve å få 

det til en gang i de to første ukene i juni, siden det på kommentarer virker som at dette vil 

passe best. Planen så langt er å grille i en park i Oslo, men hvis noen har noen andre ideer er 

det bare å sende det inn! 

 

7.  Eventuelt 



Leder og nestleder av SAPU (Elias & Manon) vil takke alle i SAPU for jobben de har utført 

dette semesteret. Vi har hatt det gøy med samarbeidet og møtene, og vi har alle fått til mye 

til tross for utfordringene med korona. 

 

03.06.2021 

Nestleder og Sekretær SAPU 

Manon de Vries 


