
Minutter SAPU-møte– 10.02.2022

Møtetid(CET): 15:00

Sted: Eilert Sund auditorium 4

Til stede: Jake, Olivia, Tatjana, Lara, Kristoffer, Anders, Regine, Malene, Stine, Magnus F,

Magnus R, Elias, Anna

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat

ENSTEMMIG GODKJENT

2. Orientering av alle verv

2.1 Økonomiansvarlig

Ikke tilstede, men sendte notat: Budsjettet har blitt godkjent, og vi venter på
at pengene skal bli sendt, men dette kan ta tid. Igjen er dette noe vi må følge
opp og ta videre.

2.2 Kullkontakter

BA: Ingen oppdateringer, men nytt punkt: BA ønsker å dra på studietur, slik det
er blitt gjort tidligere, helst til Øst-Europa. Vi setter ned en komitee som kan
planlegge; Magnus R, Anders, Stine, Jake, Tatjana, Kristoffer

MA: skal sende brev til admin om utsettelse av masteroppgaven etter at vi
hadde møte med Kenneth.

2.3 Kullkontakter for internasjonale studenter

Møte annehver uke for masterelevene på feltarbeid jobbes med. Det blir laget
et excelark som skal ta for seg tidsoner etc. Andreåret på MA skal ha et
lignende møte på mandag, Jake ser på det. Filmkvelder - både for MA og BA
jobbes med, leter etter dokumentarer/etnografiske filmer å se.



2.4 Programrådsrepresentanter

Ikke til stede

2.5 Instituttstyrerepresentanter

Har hørt oppdatering rundt betaling for representanter - hører tilbake snart
om endelig beslutning, men ser lyst ut.

2.6 SVSU representant

Intet nytt - men skal ha møte med studentparliamentrådet i dag. Hva vil vi ta
opp? Hovedpunktet som skal diskuteres er bruk av engelsk i møter og i
notater. Vi foreslår å også ta opp lesesalsproblemer - rom som ikke burde
være låst er låst etc - både i ES og NT.

2.7 Studieaktivitetsrepresentant

Har startet opp lesekvelder igjen, både for MA og BA! Begge er en suksess,
spesielt BA som har stor pågang. Litt mindre på MA, men dette går seg til. Vi
stemmer for å endre lesekveld til studiekveld, da noen har misforstått
konseptet og tror de kun kan lese, ikke skrive. Vedtatt unisont. Antrofrokost er
i ferd med å bli ferdigstilt, vi har 4 personer som har godtatt invitasjon.
Seminar medd Øyvind skjer også - Thomas Hylland Eriksen skal kanskje si et
forord. Spennende ting skjer!

2.8 Sosiale medier koordinator

Har postet det første intervjuet. Skal lage en ny side på nettsiden til å putte
dem. Neste intervju er med BA-elev. Trenger fremdeles morsomme fakta,
sitater etc.

2.9 SAF

Ikke tilstede

2.10 ASA

Møte har blitt kansellert - oppdaterer neste møte.

3. BA, MA - hvem snakker for hvem?

Vi må være mer obs på at visse problemer ikke gjelder både for MA og BA. På temaet



rundt hybridundervisning er det foreksempel bare MA som ønsker videre hybrid eller

digital - BA har ikke hatt de samme problemene vi har, og det må huskes på videre. Vi

må også jobbe med å få flere BA inn i SAPU - forslag om å bruke studiekvelder til

dette. Vi trenger en variasjon i årskull som engasjerer seg - men dette er vanskelig når

1,2 og 3. året ikke kjenner hverandre. Dette skal diskuteres videre. Generelt trenger vi

bedre struktur på møtene våre slik at sånne diskusjoner holdes under kontroll. Vi

starter derfor med “notater” som sendes inn til sekretær før møtet, samt ordstyrer.

Dette skal testes fra neste møte.

4. Vedtekter - vi må redigere (Malene)

Vi må redigere vedtektene: En komitee opprettes: Magnus R, Magnus F, Jake, Malene,

Loraine, Oda?

5. Anthropress, SAF og SAPU - feil informasjon publisert (Magnus F)

Et problem på SiO sine nettsteder der hverken SAF eller Anthropress eksisterer. I

tillegg står det feil kontaktinfo på SAPU, og Vegard står som kontakt selv om han ikke

har en stilling.  Stine tar kontakt og fikser dette.



6. President og Visepresident - MA og BA, starte rekruttering nå

Vi må planlegge for høsten og for feltarbeid. Malene og Stine er borte frs April og vi

må sette i gang en løsning på dette - generelt mister vi mye av SAPU. Forsetter å jobbe

med dette resten av semesteret.

7. Eventuelt

Om vedtekter - vi trenger før og etter versjon, Malene har allerede lagret dette.

Om ordstyrer - vi trenger ordstyrer til neste møte.

10.02.2022

Sekretær/Visepresident

Malene Melbye


