Innkalling til SAPU-møte– 10.03.2022

Møtetid(CET): 18:15
Sted: Eilert Sundt hus, aud 6

Agenda
1. Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent
2. Orientering av alle verv
2.1 Økonomiansvarlig
Intet nytt
2.2 Kullkontakter
Intet nytt, både for BA og MA
2.3 Kullkontakter for internasjonale studenter
Feltarbeid-sosialtmøte forslag har blitt publisert, men vi trenger flere til å
svare på Google Forms. Filmkveld skal skje 2 ganger til - den neste skal ha et
ukrainsk fokus. Forslag om pizza til film fra neste år, legge dette til i neste års
budsjett.
2.4 Programrådsrepresentanter
Møte neste uke
2.5 Instituttstyrerepresentanter
Hadde et kort møte, og foreslår at denne stillingen skal vare i 1 år, slik som
SVSU, da det er mye å lære og det ikke gir mening å bare være der i 6
måneder for å så bytte.
2.6 SVSU representant

Intet nytt. Arbeidslivsdagene gikk bra - 25 personer deltok. En oppsumering
kommer.
2.7 Studieaktivitetsrepresentant
Anthrofrokost gikk ok. Litt mindre folk enn forventet, men vi vet det var en
hektisk uke for folk. Øyvind har sin forelesning neste uke og vi må få BA
involvert da de er de som kan bli med på prosjektet hans.
2.8 Sosiale medier koordinator
Ikke til stede, men alt går etter planen
2.9 SAF
Eget poeng senere
2.10

ASA

Turen til Trondheim skjer! SAI betaler for deler av turen.

3. SAF er død - hva gjør vi nå?

Sist møte fikk vi vite at SAF er død. Vi foreslår å absorbere SAF inn i SAPU igjen, da vi

nå etter erfaring ser at det ikke burde være masse forskjellige organisasjoner, men

heller en paraplyorganisasjon. SAPU kan ta over festarrangering, og om folk tar med

egen drikke trenger vi ikke sjenkebevilgning. Spørsmål om budsjetter - må vi da ha to

budsjetter etc? taes til Kenneth på mail og neste zoom-møte.

4.

Kennethoppdatering

Hovedpoenget som ble diskutert i vårt møte med Kenneth var studentbarometeret og

jobbrelevanse - flere elever er redde for å ikke få relevant jobb etter endt studie, selv

om vi i SAI/SAPU vet det er mye! Vi foreslår derfor å fokusere på jobbmuligheter

utenfor akademia, gjennom workshops etc. Dette burde skje gjennom bacheloren,

men ikke i første semester for å ikke skremme de nye studentene. Forslags om å åpne

opp antropologi i praksis for flere kom også opp. Vi tar det til Kenneth!

5. Bachelor og Master vitnemålsutdeling - oppdatering

Stine har sendt mail og cc’ed Jake og Anders, men venter på konkret svar. Vi har 3000

kr å bruke, og trenger derfor forslag. Sist år ble det vist bilder samt videoer av

professorer som ønsket lykke til. Vi trenger flere som kan snakke/ordne og ber derfor

Maria poste på Canvas. Blir videre diskutert i andre møter.

6. Eventuelt

Intet å rapportere.

10.03.2022
Sekretær og vise-president
Malene Melbye

