
Minutter SAPU-møte– 24.02.2022

Møtetid(CET): 18:15

Sted: Eilert Sund auditorium 6

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat

Godkjent

2. Orientering av alle verv

2.1 Økonomiansvarlig

Alt har blitt godkjent - vi får penger innen de neste 30 dagene. Budsjettet må
puttes på driven, og driven må deles med alle.

2.2 Kullkontakter

Både MA og BA - intet nytt å rapportere

2.3 Kullkontakter for internasjonale studenter

Intet nytt - eget punkt som skal diskuteres senere. Filmkvelder har gått bra,
flere BA enn MA. Blir satt opp annehver uke.

2.4 Programrådsrepresentanter

Møte skjer i mars, ikke noe nytt å rapportere

2.5 Instituttstyrerepresentanter

Har ikke hatt møte. Rune har sendt mail om betaling - har blitt sent til
instituttnivå, men er positiv på at det blir godkjent.



2.6 SVSU representant

Var på møte for 2 uker siden. Nye personer har blitt valgt til å være
representanter på fakulitetsstyret. Diskuterte spørreundersøkelsen om digital
undervisning. SAF scorer lavt på jobb-fritid balanse og forståelse om
jobbmuligheter. Karrieredag kan kanskje hjelpe med dette.

2.7 Studieaktivitetsrepresentant

Studiekvelder går bra. Mesteparten av de som kommer er de samme som
kommer hver gang. 3åringer på bachelor kommer ikke selv om de har
forelsning rett før - vi må jobbe med dette, selv om vi ikke trenger å tvinge
noen - vi er en tjeneste folk kan velge å bruke, men det er en fin anledning til å
spre ordet om SAPU for rekrutering videre.

2.8 Sosiale medier koordinator

Har intervjuet BA elev og postet - dette gikk bra. Intervju med internasjonal
student neste gang. Jobber for å publisere anthrobreakfast poster og flyer.

2.9 SAF

SAF er død, Antroprog er levende. Skal diskuteres neste møte.
2.10 ASA

Har eget poeng under.

3. “Antropologidagene” (Kristoffer)

Hvem vil være med? Skal vi søke penger? Hva vil vi ha fra NAF?

I Trondheim 18-19. mars. NAF arrangerer. Tema er “Grenser i den moderne verden”. Vi

skal se på reisestøtte. Jake, Anders, Magnus R, Kristoffer, Olivia, Andrea, Magnus F,

Oda og Stine er interesserte i å dra. Vi jobber for å få det til!



4. En oppdatering fra Kennethmøte (Malene, Stine)

Hva har vi diskutert? Noen oppdateringer?

Instituttet trenger tilbakemeldinger om kollokviefaddergruppeordningen. Vi noterer

misforståelser rundt om det er obligatorisk eller ikke - folk tror det er ektra jobb når

det bare er til for å hjelpe studentene. De som har vært med på det er veldig

fornøyde.

5. MA og utsettelse av deadline (Jake)

Problemer kan oppstå rundt det å få utsettelse for masteroppgaven til MA andre året.

Vi venter på svar fra Kenneth og riktig person vi må maile for å ordne dette.

6. Vitnemålsutdeling for MA og BA (Stine)

SAI planlegger vitnemålsutdeling for både MA og BA. Ønsker at SAPU skal bidra. Med

våre 3k - kunne vi arrangert noe for BA etter vitnemålsutdelingen? I tillegg ønsker de

at en fra SAPU kan holde tale - både for BA og MA. Vi sender Jake og Magnus R til

dette, og skriver i tillegg til chattene om andre ønsker å involvere seg. Oppdatering

neste møte.



7. Presentasjon under åpen dag fra SAPU (Elias og Lara)

Maria lurer på om vi kan holde en presentasjon av noe slag under åpen dag den 10.

mars. Kan være en god mulighet for å rekrutere til SAPU og vise at vi er en aktiv

studentorganisasjon. Elias og Lara presenterer forslag.

8. Tilgang til Niels Treshkow (Jake, Tatjana)

MA ønsker tilgang til 12 etasje på NT. Jake har mailet Maria for å spørre.

9. Eventuelt

9.1 - Rune er ferdig som instituttleder og det trengs studentrepresentant til ny

kommitee. Magnus F valgt inn.

9.2 - Viktig: vi trenger 1-2 studenter som kan hjelpe med å gi opptak til nye

masterstudenter - se over søknader etc. 4 studenter melder seg og order dette

mellom seg selv.

9.3 - Studentreise til øst-Europa skjer til høsten og er i planleggingsfasen. Må følge

med på situasjonen i Ukraina og i landene rundt.



9.4 - Arbeidslivsdagene - Elias, Anders og Tatjana har planlagt alt, men er alle borte

dagene det skjer. Vi trenger vikarer. Laure, Stine og  Olivia er nye vikarer.

24.02.2022

Sekretær/Visepresident

Malene Melbye


