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REFERAT FRA MØTE I STUDENTPOLITISK UTVALG 

11. mai 2019 

kl. 10:00-18:00 

I Psykologforeningens lokaler 
 

 

 

Stemmeberettigede: 

Leder Sebastian Gulbrandsen, Nestleder Halvor Stavland, kommunikasjonsansvarlig 

Thor Anders Storvann Johansen, EFPSA-representant og utenlandsrepresentant Tuva 

Bræin, Benjamin A. Sandoval, utenlandsrepresentant Carmen A. W. Rodriguez, Guro 

Holte Igesund. 

 

Meldt forfall: Viljar Møretrø, Jørgen Tharaldsteen Halvorsen, Maja Liljebakk Karlsen. 

 

 

14/19   Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 16. februar 2019 

Vedtak:   Referat fra SPU-møte 16. februar 2019 godkjennes. 

 

15/19   Faste orienteringer 

Vedtak:  Saken tas til orientering.   

 

16/19   Oppfølging av NPF-student 

Vedtak:  Presentasjonen tas til etterretning, og saken jobbes med på workshop 

12.05.2019. Enstemmig vedtatt. 

 

17/19   Studentdelegater til landsmøtet 

Vedtak:  SPU vil i tråd med NPFs lover utlyse valg av studentdelegater til 

landsmøtet, én fra hvert studiested i Norge. Disse fire delegatene 

kommer i tillegg til faste studentdelegater fra lokallagene og 

utlandsstuderende. Valget gjennomføres i tråd med rutiner for valg av 

SPU-representanter. Ved kun én søker fra et studiested velges 

vedkommende automatisk som studentdelegat. Seks stemmer for, én 

blank. 



 

18/19   Nye arbeidsoppgaver og/eller verv i SPU 

Vedtak:  Utvalget vil på workshop 12.05.2019 utrede muligheten for å opprette et verv som 2. 

nestleder, men henblikk på å fremme dette som en vedtakssak på neste SPU-møte. 

Enstemmig vedtatt. 

 

19/19 Tidspunkt for ledervalg i SPU 

Vedtak:  Utvalget ønsker å velge neste års ledelse på årets siste møte hvert år for å sikre 

kontinuitet og en god kunnskapsoverføring. Til neste SPU-møte inkluderes dette i 

forslag til nye retningslinjer for SPU, som skal behandles som vedtakssak. Enstemmig 

vedtatt. 

 

20/19   SPUs arbeid for studentmedlemmene 

Vedtak: Saken utgår. 

 

 

21/19   Honorering for SPU-arbeid 

Vedtak:  Utvalget ønsker å gå inn for honorering av SPU-arbeid. Saken jobbes 

med  

   på workshop 12.05.2019. Enstemmig vedtatt. 

 

 

22/19   Arbeidsmarked for utlandsutdannede 

Vedtak:  Utvalget tar saken til etterretning, og utvalgets utlandsrepresentanter 

jobber videre med den frem til neste SPU-møte i september. Enstemmig 

vedtatt. 

  

23/19   Standardisering av studenttillitsvalgte i lokallagene 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

24/19   Sponsoravtale 

Vedtak: Utvalget utarbeider en oversikt over planlagte arrangementer i tråd med ønsket fra 

sponsor i Danske Bank. Vi vil også etterstrebe å innfri promoteringskravene fra 



Danske Bank ved fremtidig verving og arrangementer. Enstemmig vedtatt. 

 

25/19   Deltakelse i det offentlige ordskifte 

Vedtak:  Utvalget tar diskusjonen til etterretning. Kommunikasjonsansvarlig 

jobber med et skriv om kommunikasjonsprosedyrer for SPU-

medlemmer som legges frem på neste SPU-møte. Enstemmig vedtatt. 

 

 

26/19   Uttalelser om landsmøtesaker 

Vedtak:  Utvalget vil på workshop 12.05 starte arbeidet med en tekst med ønsker 

og krav til presidentkandidatene, samt en ytring om foreningens 

hovedsatsingsområde. Enstemmig vedtatt. 

 

27/19   Hovedpraksis UiT 

Vedtak:  Studentpolitisk utvalg mener at forhold knyttet til konkrete, lokale 

forhold ved de ulike universitetene som hovedregel i første omgang bør 

behandles av studenttillitsvalgte på studiestedet. Seks stemmer for, én 

blank. 

 

28/19   Internklinikkene 

Vedtak:   Presentasjonene tas til orientering.  

 

 

29/19   Medlemsprosjektet 

Vedtak:  Utvalget utarbeider på workshop 12.05.2019 svar på spørsmålene 

knyttet til medlemsprosjektet, med utgangspunkt i SPUs tidligere skriv 

om medlemsfordeler. Enstemmig vedtatt. 

 

 

Eventuelt 
• Etikk og bærekraft blant foreningens samarbeidspartnere. 

• Akademikerne-samling for studenter. 

• Åpen post på lederkonferansen. 

 


