Protokoll – Fagutvalget
Utvalg:
Møtedato:
Møtested:
Møtt:

Fagutvalget
21.02.17
Seminarrom 1
Navn

Tittel

Rolle

Linn Myrtveit Stensrud

Leder

Leder PU profesjon

Karethe Hustad Hansen

Nestleder

PR profesjon

Amalie Kristine Fasting

Medlem

Leder PU Ba/Ma/

Emma Marie Berg

Medlem

SVSU

Års

Ingeborg Helle Vedde

Medlem

PR Ba/Ma/

Års
Audun Holm Torgersen

Varamedlem

Vara for IS

Navn

Tittel

Rolle

Richard Markussen Rekdal

Medlem

IS Ba/Ma/års

profesjon
Ikke møtt:

Aili Røtterud Løchen

Medlem

IS profesjon

Dagsorden
Saksnr./år

Tittel

12/17 Innkalling og dagsorden ble godkjent
13/17 Orienteringer
a.
PU
1. Ba/Ma/Års: Richard er ny IS representant og er med i gruppen for
nyskapende undervisningsformer. Har diskutert PR-møter og revisjon.
Diskuterer fortsatt endring av vedtekter. Det skal holdes allmøte hvor de
skal ta opp vedtektene og rekruttere representanter, og det jobbes med
promotering av møtet.
2. Profesjon: Det har vært et møte hvor det har blitt vedtatt at de skal møtes
oftere og forsøke å ha tettere kontakt med studentene. Det har blitt jobbet
med å hente inn meninger ift. programrevisjonen.

b.
c.
d.
e.

PR: Ikke noe nytt siden forrige møte.
IS: Ikke noe nytt siden forrige møte.
SVSU: Det har blitt valgt ny leder, det planlegges festaften for studenttillitsvalgte.
Andre
1. Studentcafe: Det jobbes med å undersøke mulighetene, og ser bedre og
bedre ut. Det skal bli møte med kantinesjefen fredag 10.03.

14/17

Bytte av leder og nestleder
Det godkjennes at Linn og Karethe bytter om rollene, slik at Karethe blir
leder og Linn blir nestleder fram mot sommeren.

15/17

Party på Escape!
Karethe og Torstein (representant i PU profesjon for 6. semester) har
booket Escape 9. mars for et sosialt arrangement.
Amalie har delt arrangementet på facebook-gruppen til Ba/Ma/Års og skal
fortsette å nevne arrangementet frem til det skjer.
Det nevnes at det kanskje er bedre om det oppmuntres til at andre
foreninger gjennomfører arrangementer, da det blir problematisk om FU/
PU gir penger til seg selv.

16/17

Søknader om driftstøtte
Det diskuteres om det skal settes til side penger til Programutvalgene slik
at det kan gjøres hyggeligere å være studenttillitsvalgt i håp om å gjøre
rekrutteringen lettere. Det er enighet om at det ikke vil være nødvendig
med store summer. Det foreslås at hvert PU skal få 500 kr i semesteret for
å ha kaffe/te/frukt på møter o.l. Det vurderes også om det bør innvilges
ekstra støtte til allmøter, da det tenkes at litt enkel mat og drikke kan gjøre
at flere deltar. Eksempelvis vil 200 kr være nok til å bake boller eller kake
og servere kaffe og te. Dette skal tas videre til PU for å diskuteres der.
Det innvilges:
5330 kr til Psykoaktiv
3000 kr til Forening for Organisasjonspsykologi
2700 til Concerned Students Psykologi
25000 til Speilvendt
Det er manglende informasjon til å behandle søknader fra noen
foreninger, leder og nestleder sender ut mailer for å etterspørre mer
informasjon.

17/17

Søknader om arrangementsstøtte
Det innvilges 1500 kr til Forening for Organisasjonspsykologi

18/17

Fotografering til nettsiden/ Facebook

Karethe lager poll på facebookgruppen for å undersøke når det passer for
folk å ta bilde.
19/17

Eventuelt

Karethe Hustad Hansen
Leder
Psykologisk Fagutvalg

http://www.sv.uio.no/psi/livet-rundt-studiene/fagutvalg/

