
Referat SAPU møte – 09.09.21

Møtetid: 17.30

Sted: Zoom og bibliteksrom 2F

Til stede: Stine Myrah, Malene Melbye, Elias Strand, Freyja Holm Torjusen, Jake Ference,

Magnus Olav Nyaas Ravnå, Kristoffer Holgersen, Anna Pauline Forsmark, Manon de Vries,

Loraine Vlasblom, Olivia Aadland, Regine Svenning Løche

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat

Godkjent  uten innvendinger

2. Orientering fra alle verv

2.1 Økonomiansvarlig

Olivia trenger tilgang til kontoer etc. Dette vil bli ordnet.

2.2 Kullkontakter

Vil ha som hovedfokus å være trygge kontaktpersoner for studenter.

MA-kontakt jobber med å bedre hybrid-undervisning, få inn mikrofoner etc.

2.3 Kommunikasjonsansvarlig for Internasjonale studenter

Jobber med det samme som de norske kontaktene: bedre hybrid- undervisning. Dette blir
diskutert senere. Det blir stilt spørsmål om hva man kan gjøre med zoom-breakout rom,
spesielt når flere sitter sammen i et rom. Dette blir tatt videre.



2.4 Programrådsrepresentanter

Har ikke noe å diskutere nå - møte den 11. oktober

2.5 Instituttstyrerepresentanter

Har hatt første møte dette semesteret. Det ble diskutert et nytt institutt for fremragende forskning.
Dette har lite konsekvenser for oss. Det ble diskutert å få en representant fra instituttet til å sitte på
instituttstyret - dette ble møtt med negative reaksjoner. SAPU ble enige om å ikke støtte en
representant fra instituttet.

2.6 SVSU representant

Vi trenger fremdeles en representant. Jake og Stine var tilstede på første møte. Møtet ga

generell info. Det ble diskutert generelle ting SVSU will jobbe med fremover. Peace and

Conflict - studentene har ikke noe leserom, men dette har ingenting med oss å gjøre. Jake

snakket om innspilling av Zoom-forelesningene, som ville gjort det mye lettere for de

internasjonale studentene som fremdeles er i sine hjemland å følge med, ettersom vi

fremdeles befinner oss i en pandemi.

2.7 Studieaktivitetsansvarlig

Jake la frem flere ideer til semesteret som kommer. Ha workshops (både for MA og BA), og disse vil
ikke koste mye, og kan brukes til å hjelpe folk å starte forskningen, finne leselyst etc. Er også en
måte å få inn penger på da vi viser aktivitet. Olivia S hjelper Jake med dette.

Andre ideer som ble diskutert:

- Lesekvelder: kan hjelpe med å lage en felleskapsfølelse. Kan også invitere en professor eller
Phd-student til å snakke. Flere studenter som savner det. Er enkelt å sette opp. Gjøre det
med lavmælt stemning så flere blir med.

- Skrivekvelder for både MA og BA, men helst neste semester. Kan se på dette semesteret
også. Handler ikke bare om å skrive, men å jobbe sammen med noen.

- Bruke potetene (funksjonærer) til å hjelpe å sette opp arrangementer så vil er synlige på
campus nå som lockdown blir mindre streng.

2.8 SoMe

Elias og Freyja skal jobbe med Instagram. Spørsmål om vi skal ta over alt, og kalle den

SAPU istedet for SAF, da hverken Anthropress eller SAF ser ut til å eksistere for tiden.

Dette skal vi se på videre - Stine kontakter hvertfall SAF. Viktig at vi sender ting til

nettsiden til Elias, da dette er hovedplatformen vår. Stine foreslår at vi snakker med elever

om SAPU - presentasjon blir laget og diskutert på neste møte.



2.9 SAF

Eksisterer ikke så langt vi vet. Stine skal kontakte de som var med i fjor for å høre hva som

skal skje fremover. Det diskuteres om vi skal absorbere SAF og lage ny rolle i SAPU - Olivia

A har noen som kan være interesert?

3. SAPU agenda for semesteret

- Jobbe med å få studentene til å kjenne oss, bruke oss. Stine lager presentasjon.

- Lesekvelder, skrivekvelder. (Jake, BA, MA representanter)

- Sosiale kvelder for oss i SAPU og for studenter generelt (Jobbes med etter SAF er

løst)

- Absorbere SAF? Dermed kan vi lage egen representant så vi kan arrangere julebord

og studentpils (Stine kontakter SAF)

- Fokusere på studentfelleskapet - lage broer mellom de som er berørt av lockdown,

pandemi og onlineundervisning

- Bedre digital undervisning (Jake)

- Lage et felleskap mellom BA og MA

- Felleskap mellom studentene og professorene - Anthrofrokost (Jake)

- SAI-seminarer på onsdager

4. Saken om Zoom-opptak - SVSU

Jake jobber med å forbedre hybridløsningene vi har. Han jobber også med å få professorene med
på dette, men er vanskelig for øyeblikket. Dette skal videre til Instituttet. Det er ingen regler som
sier vi ikke får lov. Jobber derfor med en og en professor for å få dem med på laget. Jake og Olivia S
mailer dem i kveld.

5. ASA - Antropologisk studentsamarbeid

Diskuteres neste uke.

6. Finne representant for SVSU

Snakke med elever om dette? La folk vite vi trenger representant.

7. Eventuelt

Torsdager kl 17.30 satt som ny møtetid fremover.



09.09.2021
Nestleder og Sekretær SAPU

Malene Melbye


