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SAKSLISTE STUDENTPOLITISK UTVALG 

2. desember 2017 

kl 10:00 – 18:00  

Bergen 

 

 

Stemmeberettigede: 

Leder Rikke Pauline Sandvik, nestleder Camilla Jonette Fagerlund Rasmussen, 

Marte Sandbugt Pettersen, Benjamin Andersen Sandoval, Sebastian Gulbrandsen 

og Kine Hansen. 

 

Ikke tilstede: Sahana Sriskandarajah og Thilip Thangarasa. 

 

 

36/17 – Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 9. september 2017 

./. Referat fra utvalgsmøtet 9. september 2017 (3/17) vedlegges.  

Vedtak: Referat fra utvalgsmøte 9. September 2017 (3/17) godkjennes.  

 

37/17 – Faste orienteringer  

./. Orienteringer for ansvarsområdene EFPSA, Fag-/Studentutvalgene/tillitsvalgt- /universitetsarbeid, Nettsider, 

Utenlandsrepresentanten, Lønnsansvarlige, Sentralstyret. 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  

 

 

 

38/17 – Presentere EFPSA utad  

 

./. Saksnotat utarbeidet av Kine Hansen.  

 

Vedtak: Saken tas til orientering, og utvalget arbeider med å utforme et ”manus” for presentasjon av EFPSA til 

studentene på workshop søndag 3. desember 2017. Utvalget undersøker også mulighet for studietur i forbindelse 

med konressen i 2018. 

 

 

39/17 –Representanter inn i EFPSA-mandatet videre  
 

./. Saksnotat utarbeidet av Kine Hansen.  

https://www.facebook.com/sahana.sriskandarajah?fref=nf


Vedtak: Utvalget vedtar at Kine Hansen fortsetter som MR frem til kongressen i april 2018. Ny MR og vice MR 

for neste periode velges på neste SPU-møte.  

 

 

40/17 – Utvalgets rolle i eksterne saker .  

./. Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen.   

Vedtak: Utvalgets ambisjon er aktivt å arbeide med og fremme relevante saker for våre studentmedlemmer.  I 

den hensikt ønsker utvalget fremover å forbedre måten vi arbeider på, slik at vi raskere og mer effektivt kan 

involvere oss og formidle informasjon i studentrelevante, eksterne saker.  Utvalget ønsker også å forbedre 

kommunikasjonen både med studentmedlemmene og med foreningen sentralt i forbindelse med studentrelevante 

problemstillinger. 

 

 

41/17 – Uttalelse fra SPU   

./. Saksnotat utarbeidet av Benjamin Andersen Sandoval.    

Vedtak: Diskusjonen tas til etterretning.  

 

 

42/17 – Møte med forhandlingsleder 

./. Saksnotat utarbeidet av Benjamin Andersen Sandoval.   

Vedtak: Utvalget vedtar å gjennomføre et årlig møte med forhandlingsledere ved hvert studiested.  

 

43/17 – Evaluering av Aldri alene-kampanjen  

./. Saksnotat utarbeidet av Camilla Rasmussen. 

 
Vedtak: Marte Sandbukt Pettersen utvelges til prosjektansvarlig for pamfletten #aldrialene. Utvalget utarbeider 

innhold i pamfletten på workshop 3. desember.  

 

 

 

44/17 – Lønnsverksted 2018 

./. Saksnotat utarbeidet av Benjamin Andersen Sandoval.   

Vedtak: Utvalget viderefører sitt arbeid med å arrangere lønnsworkshop på studiestedene, med fokus på 

studenter i deltidsjobb.  

 

 

45/17 – Videokonferansemøter  

./. Saksnotat utarbeidet av Benjamin Andersen Sandoval.  



Vedtak: Utvalget er positiv til å forsøke å gjennomføre møter over telematikk, og tar sikte på å gjennomføre et 

slikt møte i løpet av 2018, som et supplement til de faste møtehelgene. 

 

 

 

46/17 – Verving av medlemmer, i høst og fremover  

./. Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen.  

Vedtak: Utvalget tar diskusjonen til etterretning og arbeider videre med saken på neste utvalgsmøte.  

 

 

 

47/17 – Årsevaluering av 2017 og planlegging av 2018 

./. Saksnotat utarbeidet av Rikke Pauline Sandvik. 

Vedtak: Utvalget tar diskusjonen til etterretning.  

 

 

 

48/17 – Utenlandsrepresentant  

./. Saksnotat utarbeidet av Rikke Sandvik.  

Vedtak: Utvalget tar sikte på å fortsette arbeidet med å synliggjøre og informere om NPF, Studentpolitisk 

utvalg og vervet som utenlandsrepresentant i SPU.  

 

 

 

49/17 – Workshop 3. desember 

 

Vedtak: 

Utvalget arbeider videre med disse sakene på workshop 3. desember: 

Manus for presentasjon av EFPSA til studentene, forslag protokolltilførsel for lønnsavtale, innhold i 

#aldrialene-pamfletten og utarbeide oversikt over kontaktpersoner i NPF sentralt. 

 

Eventuelt:  

• Invitasjon til Farmasøytenes nasjonale kongress (NOPSAS) 

 
 


