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SAKSLISTE STUDENTPOLITISK UTVALG 
24. januar 2018 

kl 10:00 – 18:00  
Oslo 

 
 
Stemmeberettigede: 

Camilla Jonette Fagerlund Rasmussen, Jørgen Tharaldsteen Halvorsen, Marte 
Sandbukt Pettersen, Sebastian Gulbrandsen, Halvor Stavland, Sahana 
Sriskandarajah, Thilip Thangarasa og Carmen Rodriguez.  

Frafall:  
 Benjamin Andersen Sandoval 
 

1/18 – Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 2. desember 2017 

./. Referat fra utvalgsmøtet 2. desember 2017 (4/17) vedlegges.  

Vedtak: Referat fra utvalgsmøtet 2. desember 2017 godkjennes.  

 

2/18 – Faste orienteringer  

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

 
 
3/18 – Konstituering av utvalget 
 
./. Saksnotat utarbeidet av Camilla Jonette Fagerlund Rasmussen  
 
Vedtak:  
Utvalget konstituerer seg slik:  

• Leder: Marte Sandbukt Pettersen 
• Nestleder: Sebastian Gulbrandsen  
• Verveansvarlig: Jørgen Tharaldsteen Halvorsen  
• Lønnsansvarlig: Benjamin Andersen Sandoval  
• Bloggansvarlig: Thilip Thangarasa 
• Kommunikasjonsansvarlig: Sebastian Gulbrandsen  
• MR i EFPSA: Halvor Stavland  

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


• Vice MR i EFPSA: Carmen Rodriguez 
Vervet som sosiale medier- ansvarlig vedtas nedlagt (se sak 17/18).  
 
 
 
4/18 – Mental helse: En som lytter og Psykologistudentenes opplysningsarbeid for 
ungdom (POFU)  

./. Saksnotat utarbeidet av Camilla Jonette Fagerlund Rasmussen  
 

 
5/18 – Norsk psykologforening i utlandet  

./. Saksnotat utarbeidet av Carmen Rodriguez.   

Vedtak: Utvalget ønsker å jobbe videre med å synliggjøre foreningen for norske studenter i 
utlandet, og tar sikte på å styrke studentenes tilknytning til foreningen. Utvalget vil også 
utlyse verv som utenlandsrepresentant nummer to. Utvalget arbeider videre med saken på 
neste utvalgsmøte.  
 
 
 
6/18 – Honorering av leder og nestleder 

./. Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen    

Vedtak: Utvalget ser at vervene som leder og nestleder innebærer en vesentlig 
arbeidsmengde på toppen av fulltidsstudier og deltidsjobb.  Arbeidet inkluderer, men er ikke 
begrenset til, jevnlige møter i Norsk psykologforenings Sentralstyre.  Utvalget ser også at det 
stilles stadig større krav til leders og nestleders arbeidsoppgaver.  Vi mener derfor at det vil 
tjene både utvalgets arbeid og studentmedlemmene generelt at leder og nestleder får 
anledning til å bruke mer av sin tid på arbeid knyttet til vervene ved at vervene lønnes.  
Utvalget arbeider med å utforme et forslag til avlønning av leder og nestleder på workshop 
søndag 25.02. 
 
 
 
7/18 – Hva betyr Norsk psykologforening for studentene? 

./. Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen.   

Vedtak: Utvalget får signaler om at studenter ved samtlige universitetsbyer, inkludert 
utenlandsstudenter, opplever medlemskap i Norsk psykologforening som lite relevant og 
nyttig for dem som studentmedlemmer. Utvalget oppfatter også foreningen som lite aktivt 



involvert i studentrelevante saker. Utvalget mener dette er bekymringsverdig, og anser det 
som både viktig og hensiktsmessig at psykologforeningen tydeligere jobber for studentenes 
interesser.  Utvalget jobber videre på workshop søndag 25.02 med å utforme en tydelig 
problembeskrivelse, samt forslag til hva som kan gjøres for at studenter skal oppleve 
medlemskap som relevant og nyttig også under studietiden. 
 
 
 
8/18 – Bloggens videre liv og skrivekonkurranse 
./. Saksnotat utarbeidet av Thilip Thangarasa.  
 
Vedtak: Utvalget har i lang tid funnet det utfordrende å opprettholde aktivitet på bloggen. 
Det har også vært krevende å finne nok interesserte til bloggkonkurransen. På workshop 25. 
februar undersøker vi alternative formater på bloggen og finner tema for neste 
bloggkonkurranse.  
 
 
 
9/18 – Retningslinjer for arrangementer  

./. Saksnotat utarbeidet av Sahana Sriskandarajah og Thilip Thangarasa.   

Vedtak: Utvalget tar diskusjonen til etterretning, og arbeider videre med saken på workshop 
25. februar der det utarbeides et dokument med retningslinjer for arrangementer i regi av 
SPU.  
 
 
 
10/18 – Evaluering av lønnsverksted 

./. Saksnotat utarbeidet av Benjamin Andersen Sandoval.  

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  
 
 
 
11/18 – Innføring av SPUs lønnsarbeid 

./. Saksnotat utarbeidet av Benjamin Andersen Sandoval. 

Vedtak: Utvalgets nye medlemmer har fått en innføring i SPUs lønnsarbeid, og beskrivelse 
av arbeidet som har blitt gjort, både med samarbeid med forhandlingstillitsvalgt i 
universitetsbyene og lønnsverksted. Utvalget tar sikte på å arbeide videre med dette på neste 
møte.  



 
 
 
12/18 – Oppfølging av forhandlingsledermøte 

./. Saksnotat utarbeidet av Benjamin Andersen Sandoval. 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  
 
 
 
13/18 – Katedralworkshop 

./. Saksnotat utarbeidet av Marte Sandbukt Pettersen 

Vedtak: Diskusjonen tas til etterretning.  

 

14/18 – ELTE-saken 

./. Saksnotat utarbeidet av Marte Sandbukt Pettersen 

Vedtak: Utvalget er orientert om utviklingen i ELTE-saken og ser med glede at det 
utarbeides en løsning for de berørte studentene.  
 
 
 
15/18 – Vedtekter og formålsparagrafer 

./. Saksnotat utarbeidet av Marte Sandbukt Pettersen 

Vedtak: Saken tas til orientering.  
 
 
 
16/18 – Workshop 25. februar 
 
Vedtak: 
Følgende saker arbeides videre med på workshop 25. februar 2018:  

• ”En som lytter”. 
• NPF for studentmedlemmene  
• Retningslinjer for arrangementer i regi av SPU. 
• Brev om honorar for leder og nestleder. 
• Bloggens fremtid og tema for neste konkurranseperiode.  



• Utlysning av vervet som utenlandsrepresentant nummer to. 
 
 
 
17/18 – Sammenslåing av vervene kommunikasjonsansvarlig og sosiale medier- 
ansvarlig 

./. Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen. 

Vedtak: Ansvaret for sosiale medier, herunder Facebook-siden Psykologstudent, samt 
eventuelle andre sosiale medier hvor SPU er til stede, legges inn under vervet 
Kommunikasjonsansvarlig. Vervet Sosiale medier-ansvarlig legges ned. 
 
 

Eventuelt:  

Avklaring av retningslinjer for valg av leder. 


