
PU-møte 

13.02.2018 

Tid: 12.15-14.00 

Sted: Seminarrom 5 

 

10/18: Godkjenning av saksliste og innkalling (D-sak) (5 minutt) 

- Er sakslisten bedre slik? 

 

11/18: Informasjon fra IS (Informasjon) (10 minutt) 

- Informasjon om instituttstyrevedtakene vedrørende internklinikk & arealbruk 

 

12/18: Informasjon fra PR (Informasjon) (10 minutt) 

- Mer info kommer 

 

13/18: Informasjon fra FU (Informasjon) (5 minutt) 

- Søknadsfrister foreninger 

- Studentrådsmøte m/valg av ny leder i SVSU 

 

14/18: Valg av vara til PR og IS (V-sak) (10 minutt) 

- En kandidat til hver stilling  

 

15/18: Informasjon om avtale med HSØ om praksisplasser (Informasjon) (10 minutt) 

- Maria (nestleder) og Guro (9. semester) var på informasjonsmøte mellom HSØ og PSI 

06.02., Christer Mortensen informerte om hvordan HSØ stiller seg til avtaleforslaget fra i 

høst.  

- Vi prøver å få tak i powerpointen fra møtet. 

 

16/18: Kjønnsnøytrale toalett (V-sak) (10 minutt) 

- Hvordan stiller PU seg til å ha kjønnsnøytrale toalett hvor det lar seg gjøre? (Toalett hvor 

det bare er båser.) 

- Spør kullene om hvordan de stiller seg til dette. 

 

 



17/18: Innspill til arbeidsgruppe om arealutnyttelse (D-sak) (10 minutt) 

- Felix og Sigurd (PU Ba/Ma/Åe) sitter i en arbeidsgruppe som skal se på arealutnyttelse 

- Før første møte skal Birgitte Bøgh-Olsen og Bjørnar Hjulstad sjekke ut: 

o Mulighet for bedre møbler utenfor kantinen 

o Mulighet for å sette inn større skillevegger i kollokvierommet bak kaffebaren 

o Mulighet for å flytte over tv-skjermer til kollokvierommet bak kaffebaren 

o Mulighet for lagerplass i HSH 

- Har dere andre/flere innspill? 

 

18/18: Valg av person til arbeidsgruppe om oppfølgning av IS-vedtak (V-sak) (10 minutt) 

- Vi trenger en person til å sitte i arbeidsgruppen som skal følge opp disse punktene: 

 

- 3. Instituttstyret støtter at klinikkvirksomheten ved PSI legges til en egen organisatorisk 

enhet som ledes av en klinikkleder. Instituttstyret ber instituttleder fremme en egen sak 

om organisasjonsendringer på møtet i mars eller april. 

 

- 4. Instituttstyret støtter at det opprettes en stilling som klinikkleder med et ansvar for 

drift av klinikkene og systemene rundt denne virksomheten. Stillingen som klinikkleder 

utlyses etter at et eventuelt vedtak om intern klinikk er fattet av universitetsstyret. 

Instituttstyret ber instituttleder fremme en egen sak vedrørende stillingsbeskrivelse og 

utlysning av klinikklederstillingen på møtet i mars eller april. 

 

- MÅ KUNNE MØTE 15/2 KL.10! 

 

 

19/18: Hvordan rydder vi opp i PU? (D-sak) (5 minutt) 

- Nedsette arbeidsgruppe med en gang eller ha eget PU-møte om dette først? 

 

20/18: Hvem skal kunne bruke SINTEF? (D-sak) (5 minutt) 

- Skal vi åpne SINTEF for alle studenter? 

- Blandet bruk for  

 

21/18: Hva tenker dere om at ett seminarrom endres til PC-stue? (V-sak) (5 minutt) 

- Hvilket? 

- V-sak fordi administrasjonen trenger innspill raskt 

 

 

 



22/18: Kan brev/oppfordringer signert PU gå ut uten at innholdet først har vært drøftet i PU? (D-sak) 

(5 minutt) 

 

23/18: Eventuelt 

 

 


