
SAPU-møte– 21.10.2021

Møtetid(CET): 17:30

Sted: Zoom

Tilstede: Malene Melbye, Stine Myrah, Loraine Vlasblom, Jake Ference, Magnus Olav

Nyaas Ravnå, Anna Pauline Forsmark, Kristoffer Holgersen, Regine Løche, Tatjana Lavoutas,

Elias Strand, Olivia Aadland

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat

Godkjent

2. Orientering av alle verv

2.1 Økonomiansvarlig

Olivia A skal flytte fra Norge etter jul, og vi trenger derfor en ny
økonomiansvarlig. Dette må gjerne skje så fort som mulig så det blir en lett
overgang. Elias skal lage en post om dette.

2.2 Kullkontakter

BA: Problemet med 18. mai og eksamensdatoer er blitt diskutert - det er ikke
SAI, men UIO selv som bestemmer eksamensdatoer, og dette er derfor ikke
noe vi kan gjøre noe med via instituttet. Instituttet har valgt å ikke legge noen
store innleveringer på denne datoen fra nå av.

MA: Ingenting å rapportere - ting taes opp senere i møtet

2.3 Kullkontakter for internasjonale studenter

Samme som 2.2

2.4 Programrådsrepresentanter

Har hatt møte, men ingenting å rapportere til nå.



2.5 Instituttstyrerepresentanter

Har hatt møte med SAI. Søknaden til SFF har blitt sendt ut. Et av
hovedpunktene i møtet handlet om bruk av norsk og diskusjonen om vi skal
tilby flere engelske eller norske forelesninger. Enige om at BA skal i hovedsak
være norsk, men forberede til engelsk MA.
Marianne Lien spør om hva vi tenker om  MA leserom etter rehabiliteringen av
ES. Ønsker vi leserom ved professorene, slik som før? SAPU er enig om at vi
ønsker dette.

2.6 SVSU representant

Samme som 2.5 - MA leserom. Vi stemmer for å ta dette til SVSU.  Digital
læring som eget punkt senere.

2.7 Studieaktivitetsrepresentant

Eventer går bra. Det blir 3, ikke 4 Anthrofrokoster. Jake trenger hjelp med AF,
slik som hvor mat skal bestilles etc. MA presentasjoner rundt masteroppgaver
skal skje snart.

2.8 Sosiale medier koordinator

Relevante poster skjer både på insta og nettside. Trenger hjelp med
instagramposter. Funksjonær til hjelp? T-skjorte konkurransen skjer, men kun
ett design så langt.

2.9 SAF

Ny leder i SAF, Alexandra. Første møte imorgen - vi får se hva som skjer!

2.10 ASA

Vi møter Bergen og Trondheim i Bergen 25 - 26. november, Tromsø har ikke
programutvalg.

3. Oppdatering om jevnlige møter mellom SAPU og SAI

Jake, Stine og Malene hadde møte med Kenneth den 20.oktober. Diskuterte

problemene MA har. Kenneth skal møte professorene i 4020 og 4030, men vi kom alle



frem til at vi som elever også må jobbe for å ordne opp i forholdet mellom elevene og

professorene.

Ideer om en liste med gjøre/ikke gjøre på canvas for professorene. SVSU jobber allrede

med dette - fint om SVSU kan ha dette ansvaret da instituttet allerede har mye å gjøre.

Stine mailer Kenneth om dette. Mange spørsmål elever lurer på kan veiledere svare på

- Stine jobber med en liste her.

4. Hva tenker elevene om digital læring? Elias og Tatjana

Hovedsak rundt mailen som ble sendt ut til elever om overgangen fra hybrid læring til

kun fysisk. Vi i SAPU mener mailen var uklar, og at elever som er avhenging av

hybridløsninger nå sliter kraftig. Det er merkelig at vi skal gå fra digitale løsninger til

kun fysiske. Vi må tenke på tilgang - hva om en elev er syk? hva om en students barn

er syk? Hva med uforutsette hendelser? Vi ønsker å diskutere løsninger på dette.

Om spørreundersøkelsen:

Blandete tilbakemeldinger. De fleste liker at man kan velge mellom Zoom eller fysisk

oppmøte, og ønsker en fortsettelse av dette. Vi må huske å tenke på at det som funker

for MA ikke alltid funker for BA, og vice versa.



5. Nytt navn for SAPU/SAF/Anthropress

Votering for navnet UIO students of Anthropology - Stine tar dette videre.

6. Bergentur

Taes opp etter møtet da det ikke er relevant for alle.

7. Olivia trenger erstatning

Allerede diskutert

8. Eventuelt

21.10.2021

Visepresident/Sekretær

Malene Melbye


