
SAPU-allmøte– 13.01.2022

Møtetid(CET): 18:15

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat

GODKJENT

2. Orientering av alle verv

2.1 Økonomiansvarlig

Oda har tatt over for Olivia, og har blitt gitt en generell ide om hva det
innebærer. Budsjett lager fortløpende.

2.2 Kullkontakter

Intet nytt

2.3 Kullkontakter for internasjonale studenter

Jake: intet nytt

Olivia: ser på kommunikasjonskanaler for MA studenter på feltarbeid. Punkt å
diskutere neste uke.

2.4 Programrådsrepresentanter

Intet nytt

2.5 Instituttstyrerepresentanter

Har snakket med instituttet om godtgjørelse for styremøter, slik som
professorer får. Har ikke fått endelig svar.



2.6 SVSU representant

Intet nytt

2.7 Studieaktivitetsrepresentant

Intet nytt

2.8 Sosiale medier koordinator

Intet nytt, men trenger en ekstra person til å jobbe med kontoer - detter blir
ordnet dette møtet

2.9 SAF

SAF er veldig stille, men flere andre grupper har tanker om årsmøter

2.10 ASA

Intet nytt

3. SAI og betalingsproblemer

Vi har hatt problemer med SAI og å ikke få godkjente penger fra busjettet tidsnok.

Dette er ikke bra med tanke på at mange studenter har lagt ut for evemter etc. Det

skal være ordnet nå, men vi må følge med og purre.

4. Planlegging av høstsemesteret og roller

Mer detaljert plan legges neste møte

5. Vårsemester og corona - våre planer

Generell enighet om at vi må legge til rette for hybriditet, både i SAPU og i



undervisning. I et undervisningssammenheng snakker vi med Kenneth,

programutvalget, og om dette ikke funker - SVSU. I SAPU kommer de vanlige eventene

som reading night etc til å falle ut frem til det er trygt nok igjen.

6. Jake - Øyvind og forelesinger

Er satt på vent pga. corona, men er klar til å skje når det kan skje.

7. Elias - digitale forelesninger og utforming

Ønsket om mer kreativitet og gode utforminger i hybridundervisning. Vi må fortsette å

diskutere hva som funker hybrid og hva som ikke fungerer, dette skal også være et

regelmessig samtalepunkt i møtene med Kenneth

8. Offisiell innstemming av nye roller

8.1. Økonomiansvarlig: Oda Tegnander
8.2. Kullkontakter: Kristoffer Holgersen, Jake Ference
8.3. Kullkontakter for internasjonale studenter: Olivia Schneider
8.4. Programrådsrepresentanter: Loraine Vlasblom, Anna Pauline Forsmark
8.5. Instituttstyrerepresentanter: Magnus Nyaas Ravnså, Regine Løche
8.6. SVSU representant: Tatjana Lavoutas, Lara Rasin (vara)
8.7. Studieaktivitetsrepresentant: Anders Brodin, Jake Ference
8.8. Sosiale medier koordinator: Elias Strand og Lara Rasin
8.9. SAF: Loraine Vlasblom

8.10. ASA: Kristoffer Holgersen

8.11. Poteter/funksjonærer: Loraine, Anders, Hannah Fransson, Magnus Frivoll



8.12. President: Stine Myrah

Visepresident: Malene Melbye

9. Eventuelt

Alex: Sommerskolen, sender link til MA og BA:

https://www.uio.no/studier/emner/iss/sommerskolen/isssv1337/index-eng.html#cour

se-content

13.01.2022

Sekretær og visepresident

Malene  Melbye
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