Dagsorden – Fagutvalget
Utvalg:
Møtedato:
Møtested:
Til:

Fagutvalget
02.11.2018, kl. 12:15 - 15:00
Seminarrom 5
Navn

Tittel

Rolle

Sigurd Lerkerød Alnes
Andreas Breistein
Åste Strand Jørgensen
Christian Schønfeldt
Felix Koppe
Aili Røtterud Løchen
Sebastian Istad Scheie

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

IS Ba/Ma/Års
Leder PU Ba/Ma/Års
PR Ba/Ma/Års
SVSU
Leder PU Prof
IS PU Prof
PR PU Prof

Dagsorden
Saksnr./år

Tittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden

28/18
Orienteringer
a) Programutvalgene
1. Profesjon
2. Årsenheten, bachelor- og masterprogrammet
b) Programrådet
c) Instituttstyret
d) SVSU
29/18

Valg av nestleder
På Fagutvalgsmøtet 2. oktober ble det bestemt at valg av nestleder utsettes til
neste møte. Følgende ble også vedtatt:
Sittende leder innehar vervet frem til første møte i Fagutvalget vår 2019.
Leder av Fagutvalget anser det som hensiktsmessig at ny nestleder trer inn i
rollen som leder fra og med første møte i Fagutvalget vår 2019.

30/18

Studentforeningenes rolle i studentdemokratiet på PSI
Det ble på sist møte diskutert hvorvidt Fagutvalget skal integrere
studentforeningene tettere i utvalgets arbeid. Bakgrunnen for initiativet er at
mye av Fagutvalgets arbeid innebærer tilrettelegging av studentaktivitet.
Det kan være utfordrende å sikre at foreningskontakten i Fagutvalget har god
oversikt over husets foreninger. Det kan derfor være ønskelig at kontakt mellom
Fagutvalget og studentforeningene skjer via leder av meta-foreningen, for å
ivareta representasjon av et så bredt utvalg foreninger som mulig. Slik
representasjon forutsetter at meta-foreningen etterstreber å være
representative for studentforeningene, og etablerer en stabil styringsgruppe.
Bent Kristen Hårstad møter som representant for meta-foreningen for å bidra til
saksopplysning og diskusjon omkring studentforeningenes rolle i
studentdemokratiet på PSI.
Vedtaksforslag:
Leder av meta-foreningen innlemmes som medlem av Fagutvalget, og følgende
føres inn i Fagutvalgets vedtekter: Leder av meta-foreningen er medlem av
Fagutvalget. Leder av meta-foreningen har møteplikt, men ikke annen møterett
enn hva øvrige studenter ved instituttet har. Leder av meta-foreningen har
stemmerett i fordelingssaker, men ikke i øvrige vedtakssaker.

31/18

Undervisningsprisen

32/18

Behandling av søknader om arrangementsstøtte
Søknader presenteres av økonomiansvarlig Åste
Eventuelt

Sigurd Lerkerød Alnes
Leder

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

