
 

 

 MØTE I STUDENTPOLITISK UTVALG  

10.11.2012  

kl 11:00 – 18:00  
Statens Hus, Trondheim 

Saksliste 4/12 

 

Tilstede: Knut Haavard Kløvfjell, Hanne Solskinnsbakk, Hilde Tellnes, Jørgen Westgren, Helle 

Brochmann, Elfrid Krossbakken, Helena Svedenborg,Jørgen Flor, Maiken Tingvold og Runar 

Smelror. 

Frafall: ingen. 

25/12 – Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 1. september 2012 
./. Referat fra utvalgsmøtet 1. september 2012 (3/12) vedlegges. 
Vedtak: Referat fra utvalgsmøtet 1. september 2012 godkjennes. 
 
26/12 – Faste orienteringer 
./. Orienteringer for ansvarsområdene EFPSA, NPP, Fag-/Studentutvalgene/tillitsvalgt- 

/universitetsarbeid, Webansvarlig, Utenlandsrepresentanten, Lønnsansvarlige, Sentralstyret. 
Vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 
 
33/12 – Kontakt med studenter 
./. Saksnotat vedlagt. 
Vedtak: Vi tar med oss innspill til aktiviteter videre og Knut Haavard utarbeider et dokument hvor 
forslagene oppsummeres og som vil diskuteres videre på forumet. 
 
27/12 – Studentarrangementer 
./. Saksnotat vedlagt. 
Vedtak: Orienteringene taes til etterretning. 
 
29/12 – Egenterapi i psykologstudiet 
./. Saksnotat vedlagt. 
Vedtak: Vi vedtar som eventueltsak hvem som tar ansvar for å utarbeide et dokument hvor våre 
argumenter for og imot egenterapi blir oppsummert, i tillegg til en diskusjon rundt ulike løsninger 
rundt dette. 
 
31/12 – Studentmateriell 

./. Saksnotat vedlagt. 
Vedtak: Utvalget godkjenner materiellet og Knut Haavard tar med seg innspill til hva vi ønsker å 
formidle med dette og tar det med seg i det videre arbeidet. 
 
28/12 – Landsmøte 2013 
./. Saksnotat vedlagt. 
Vedtak: vi vil vedta en person som skal ta ansvar for å innhente erfaringer fra landsmøtet i 2010, og 
foreslå saker for landsmøtet i 2013. 
 
30/12 – Forvaltning av medlemsskap i EFPSA 

./. Saksnotat vedlagt. 



Vedtak: Redegjørelsen taes til etterretning. 
 
32/12 – Studentlønn 
./. Saksnotat vedlagt. 
Vedtak: Vi er fornøyde med arbeidet som Julius har gjort og er enstemming i oppslutningen rundt 
strategien som skisseres. 
 
34/12 – Horisonter: Utvalgsarbeid i 2013 med ny møtestruktur. 
./. Saksnotat vedlagt. 
 
Vedtak: SPU ønsker å videreføre arbeidet med de prosjektene som allerede er i gang, og har har 

foreslått egenterapi, synlighet og landsmøtet som nye arbeidsområder i 2013. 

35/12 – Kort oppsummering av 2012  
./. Saksnotat vedlagt. 
 
Vedtak: Generell fornøydhet over arbeidet i utvalget og en oppsummering av arbeidet sendes til 

sekretariatet med de nye innspillene som har fremkommet. 

36/12 – Ansvarsfordeling 
Vedtak: Fungerende nestleder og webansvarlig fram til januar: Hilde. Ansvar for å starte 

egenterapiprosessen, samt formulere mål for hvorfor vi skal mene noe om egenterapi: Helena og 

Jørgen L. Ansvarlig for å starte prosessen opp mot landsmøtet i 2013 (ta kontakt med tidligere 

medlemmer og samle erfaringer, innhente informasjon): Haavard, Maiken, Jørgen L. og Hilde. Hilde 

har hovedansvar.  

 
Eventuelt: 
Diskusjon om veiledningspraksis. Lover og vedtekter ved Universitetene kan og være nyttig hvis det 

skjer konflikter. Fagutvalg kan ta saken, samt programutvalg og instituttstyre. Ansvarlig: Jørgen E. 

Westgren. 

 

Forum for norske studenter i Danmark (Rådet for psykologistudenter i Danmark – RPID) blir lagt ned 

fra 010113. Dette blir per dags dato brukt av SPU som informasjonskanal for studentene. 

Utenlandsrepresentant må kommunisere tydelig at studenter har stort utbytte av forumet. Ansvarlig: 

Helle Brochmann. 

 


