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REFERAT  FRA SPU-MØTE 
24. november 2018 

kl. 10:00-18:00 
i Tromsø 

 
 
 
 
Stemmeberettigede: 

Leder Marte Sandbukt Pettersen, nestleder Sebastian Guldbrandsen, lønns og
 arbeidsmarkedsansvarlig Benjamin A. Sandoval, verveansvarlig Jørgen T. Halvorsen,
 EFPSA-representant Halvor Stavland, Utlandsrepresentant Carmen A. W. Rodriguez,
 utlandsrepresentant Tuva Bræin, utvalgsmedlem Thor Anders Storvann Johansen, 
 utvalgsmedlem Thilip Thangarasa, utvalgsmedlem Maja Karlsen 
 

 

 

48/18    Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 8.september 2018 

./.    Referat fra utvalgsmøtet 8. september 2018 vedlegges. 

Vedtak:   Referat fra SPU-møte 8.september 2018 godkjennes. 

 

 

49/18    Faste orienteringer 
./.  Orienteringer for ansvarsområdene EFPSA, 

Fag/Studentutvalgene/tillitsvalgt-/universitetsarbeid, 

Utenlandsrepresentanter, Lønnsanvarlig, Verveansvarlig, SST 

 

 

50/18    Årsrapport 
./.    Saksnotat utarbeidet av Marte Sandbukt Pettersen 

Vedtak:  Utvalget jobber videre på workshop 25.11.2018 med å utforme en 

årsrapport som sendes til Sentralstyret som sak til kommende SST-møte. 
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51/18    NPF og utdanningen/utdanningsinstitusjonene 
./.    Saksnotat utarbeidet av Marte Sandbukt Pettersen 

Vedtak:  Utvalget utformer på workshop 25.11.2018 en forespørsel om en rapport 

for grunnutdanningen, som kan sendes til Sentralstyret. 

 

 

52/18    Endring av krav til lisenspsykologer mot autorisasjon 
./.    Saksnotat utarbeidet av Carmen A. W. Rodriguez og Tuva Bræin 

Vedtak:   Utvalget ønsker å se nærmere på hvilke praktiske konsekvenser  

helsedirektoratets presiseringer av retningslinjer for veiledet praksis for  

psykologer med lisens kan ha for studentmedlemmer som går  

kandidatstudiet i Danmark. Utvalget ønsker også å innhente videre  

informasjon om fordeler og ulemper knyttet til forhåndsgodkjenning av  

psykologutdanninger i utlandet. 

 

 

53/18  Diskusjonsform og diskusjonsforum med utgangspunkt i 

prosesser forbundet med ELTE-saken 
./.    Saksnotat utarbeidet av Benjamin A. Sandoval, Carmen A. W. Rodriguez,  

   Tuva Bræin 

Vedtak:   Utvalget tar diskusjonen til etterretning. 

 

 

54/18    Arbeidsoppgaver, ambisjoner og kapasitet 
./.    Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen 

Vedtak:   Utvalget jobber på workshop 25.11.2018 med å utarbeide forslag til  

hvordan vi kan adressere misforholdet mellom utvalgets arbeidsoppgaver 

og ambisjoner, og utvalgsmedlemmenes kapasitet. 
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55/18    Votering for relevante saker som trenger vedtak 
./.    Saksnotat utarbeidet av Thilip Thangarasa og Thor Anders Storvann  

Johansen 

Vedtak:   Utvalget ønsker å gjennomføre formell avstemning i vedtakssaker, og vil  

på workshop 25.11.2018 se på hvordan dette kan inkluderes, enten i 

retningslinjer for SPU, eller i prosedyrene som er nedfelt i SPU-manualen. 

 

 

56/18    Satsningsområder for SPU 
./.    Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen 

Vedtak:   Utvalget ser at det per i dag ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å  

fatte en endelig beslutning om hvorvidt vi skal ha et 

hovedsatsningsområde, eller hva dette eventuelt skal være. Utvalget tar 

opp saken på nytt ved neste møte. 

 

 

57/18    Retningslinjer for Studentpolitisk utvalg 
./.    Saksnotat utarbeidet Sebastian Guldbrandsen 

Vedtak:  Utvalget jobber videre på workshop 25.11.2018 med å utforme forslag til 

nye retningslinjer for Studentpolitisk utvalg, som kan sendes til 

Sentralstyret for behandling. 

 

 

58/18    Åpne opp arrangement for ikke-medlemmer 
./.    Saksnotat utarbeidet av Thilip Thangarasa og Thor Anders Storvann  

Johansen 

Vedtak:   Utvalget ønsker å se nærmere på mulighetene for å samarbeide med  

lokale studentforeninger. Utvalgets Oslo-representanter utforsker nærmere 

hvordan dette kan gjennomføres. 
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59/18    Lønnsverksteder 
./.    Saksnotat utarbeidet av Benjamin A. Sandoval. 

Vedtak:   Utvalget tar diskusjonen til orientering. 

 

60/18    Arbeidsmarked i fremtiden 
./.    Saksnotat utarbeidet av Benjamin A. Sandoval. 

Vedtak:   Utvalget tar saken til orientering. 

 

 

61/18    Facebookgruppe for lønn og arbeidsmarked 
./.    Saksnotat utarbeidet av Benjamin A. Sandoval. 

Vedtak:   Utvalget tar diskusjonen til orientering. 

 

 

62/18    Tillitsvalgte i foreningen 
./.    Saksnotat utarbeidet av Benjamin A. Sandoval. 

Vedtak:   Utvalget mener det er problematisk dersom lokale og individuelle forhold  

avgjør hvorvidt foreningens tillitsvalgte anser seg som representanter for 

studentmedlemmene. Utvalget vil se på ulike muligheter for hvordan dette 

problemet kan adresseres fremover. 

 

 

63/18    Kort orientering om NPFs vervestrategi  
./.    Saksnotat utarbeidet av Jørgen Halvorsen 

Vedtak:   Utvalget tar saken til orientering. 

 

 

64/18    Orientering etter møte med Instituttleder IPS  
./.    Saksnotat utarbeidet av Jørgen Halvorsen og Maja Karlsen 
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Vedtak:   Utvalget tar saken til orientering. 
 

 

65/18    Orientering om forskerlinjen ved UIT prosessen videre  
./.    Saksnotat utarbeidet av Maja Karlsen 

Vedtak:   Utvalget tar sikte på å skrive en tekst med henblikk på å  

drøfte og informere om fordeler og ulemper ved en forskerlinje. 

 

 

66/18    Bevar Stipendet #ikkeperfekt  
./.    Saksnotat utarbeidet av Benjamin A. Sandoval. 

Vedtak:   Utvalget ser at regjeringens forslag til endring av stipendordning kan  

representere en utfordring for foreningens studentmedlemmer. Utvalget vil 

diskutere saken videre på neste møte. 

 

 

67/18 -   Orientering EFPSA-utveksling og EFPSA-arbeid generelt. 
./.    Saksnotat utarbeidet av Halvor Stavland 

Vedtak:   Utvalget tar saken til orientering. 

 

 

68/18    Workshop 
Vedtak:  Utvalget jobber med følgende saker under workshop 25. november: 

• Årsrapport. 

• Utdanningsrapport. 

• Plan for å adressere misforholdet mellom arbeidsoppgaver, ambisjoner 

og kapasitet. 

• Voteringsregler. 

• Retningslinjer for SPU. 
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69/18    Eventuelt 

• RETHOS-høring. 

• Prosesser: hastesaker og annet arbeid mellom møter. 

• Oppsummering av året og tilbakemeldinger. 


