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REFERAT FRA SPU-MØTE 

12. mai 2018 

kl 10:00 – 18:00  

I Psykologforeningens lokaler i Oslo 

 

 

 

Stemmeberettigede: 

Leder Marte Sandbukt Pettersen, Nestleder Sebastian Gulbrandsen, Camilla 

Jonette Fagerlund Rasmussen, Jørgen Tharaldsteen Halvorsen, Carmen Amanda 

Wangberg Rodriguez, Tuva Bræin, Benjamin Andersen Sandoval, Sebastian 

Gulbrandsen, Halvor Stavland. 

 

Meldt forfall:  

Thilip Thangarasa, Sahana Sriskandarajah. 

 

 

 

18/18 – Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 24. februar 2018 

./. Referat fra utvalgsmøtet 24. februar 2018 (18/18) vedlegges.  

Vedtak: Referat fra SPU-møte 24. februar 2018 godkjennes. 

 

19/18 – Faste orienteringer  

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

/universitetsarbeid, Nettsider, Utenlandsrepresentantene, Lønnsansvarlige, Verveansvarlig, 

Sentralstyret. 

 

20/18 – Lønnspolitisk læreverksted 

./. Saksnotat utarbeidet av Benjamin A. Sandoval 

Vedtak: Utvalget tar saken til orientering. 

 

 



21/18 – En som lytter og SPUs rolle 

./. Saksnotat utarbeidet av Marte Sandbukt Pettersen. 

Vedtak: SPU ser at en eventuell økning i antall ulønnede studentstillinger som krever 

psykologkompetanse opparbeidet gjennom psykologstudiet kan representere en problematisk 

utvikling for lønns- og arbeidsmarkedsutsiktene til psykologstudenter. På workshop 

13.05.2018 utformer SPU et brev til sekretariatet i foreningen, hvor vi beskriver saken, 

inkludert våre synspunkter, og ber om en vurdering og innspill. 

 

 

22/18 – Hva betyr NPF for studentene? 

./. Saksnotat utarbeidet av Marte Sandbukt Pettersen. 

Vedtak: Utvalget tar saken til orientering. 

 

 

23/18 – Rekruttering av studentmedlemmer til NPF 

./. Saksnotat utarbeidet av Jørgen T. Halvorsen. 

Vedtak: Utvalget tar diskusjonen til orientering, og jobber videre med rekrutteringsstrategi 

for studentmedlemmer på workshop 13.05.2018. 

 

 

24/18 – Vervepakke – Nytt NPF-merchandise 

./. Saksnotat utarbeidet av Jørgen T. Halvorsen. 

Vedtak: Utvalget tar diskusjonen til orientering, og jobber videre med å konkretisere innspill 

og forespørsler om nye medlemspremier på workshop 13.05.2018. 

 

 

30/18 – SPU-bloggen 

./. Saksnotat utarbeidet av Thilip Thangarasa. 

Vedtak: Det har over lang tid vært vanskelig å skape engasjement for både bloggskriving og 

bloggkonkurranse, både blant utvalgets medlemmer og foreningens studentmedlemmer. I 

praksis har bloggen derfor vært inaktiv over lang tid. Utvalget vedtar derfor at bloggen 



legges ned, men med mulighet for gjenåpning dersom utvalget i fremtiden skulle få nye 

medlemmer som ønsker å bruke dette som formidlingskanal. Utvalget jobber videre på 

workshop i morgen med å utforme forslag til alternative konkurranser hvor 

studentmedlemmer blant annet kan vinne kongressbillett. 

 

28/18 – Akademikerne og psykologstudenter 

./. Saksnotat utarbeidet av Marte Sandbukt Pettersen. 

Vedtak: Utvalget ser at det finnes et ubenyttet potensial i mulige samarbeid med 

Akademikerne sentralt, og med studentutvalgene i Akademikernes ulike 

medlemsorganisasjoner. Utvalget vil på workshop 13.05.2018 utforme forslag til hvordan et 

slikt samarbeid kan gjennomføres, som skal sendes til Akademikerne sentralt. 

 

 

25/18 – Nye nasjonale retningslinjer for psykologutdanningen 

./. Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen. 

Vedtak: Utvalget tar saken til orientering. 

 

 

26/18 – EFPSA-utveksling med Malta og Tyskland. 

./. Saksnotat utarbeidet av Halvor Stavland. 

Vedtak: Utvalget stiller seg positivt til et forsøk på å etablere et EFPSA-miljø i Norge 

gjennom å arrangere utveksling med et annet EFPSA-land. MR Halvor Stavland er 

hovedleder for prosjektet, med støtte fra Vice-MR Carmen Rodriguez, leder Marte Sandbukt 

og verveansvarlig Jørgen Halvorsen. Utvalget begynner arbeidet med prosjekbeskrivelse på 

workshop 13.05.2018. 

 

 

27/18 – NPF-arrangement i Århus 25. august 

./. Saksnotat utarbeidet av Tuva Bræin og Carmen A. W. Rodriguez. 

Vedtak: Utvalget tar saken til orientering. Utlandsrepresentantene tar sikte på å holde en 

presentasjon av NPF og medlemsfordeler for norske studenter ved kandidatstudiet i Århus 

ved starten av høstsemesteret, samt et større medlemsmøte senere samme semester. 

 

 



29/18 – Workshop 13. mai 

Vedtak: Utvalget jobber med følgende saker på workshop 13.05: 

 

• Ulønnet profesjonsstudentarbeid. 

• Rekruttering av medlemmer. 

• Ny konkurranseform. 

• Akademikerne. 

• Erfaringsoverføring lederverv. 

• EFPSA-utveksling. 

 

 

Eventuelt: 

Organisering av utvalgets dokumenter og arbeid. 


