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SAKSLISTE STUDENTPOLITISK UTVALG 

7. september 2019 

10:00 – 18:00 

På Thon Hotel Opera i Oslo 

 
 

 

30/19  Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 11. mai 2019 

(2/19) 

./.    Referat fra utvalgsmøtet 11. mai 2019 (2/19) vedlegges.  

Vedtak:   Referat fra SPU-møte 11. mai 2019 godkjennes. Enstemmig vedtatt.  

 

31/19   Faste orienteringer  

./.  Orienteringer for ansvarsområdene, lokalt arbeid, 

Utenlandsrepresentanter, EFPSA, lønnsanvarlig, verveansvarlig, 

kommunikasjonsansvarlig, SST. 

 

 

32/19 Prosedyrer for valg av nye SPU-medlemmer 

./.    Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen 

Vedtak:   Utvalget vedtar prosedyrer for valg av nye SPU-medlemmer, med  

endringene foreslått i møtet. Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

33/19   Opprettelse av et 2. nestlederverv 

./.   Saksnotat utarbeidet av Guro Holte Igesund og Thor Anders S. 

Johansen 

Vedtak: 2. nestleder opprettes som et fullverdig verv der personen anses som en del av 

ledelsen. Ordningen evalueres i mai 2020 for å vurdere om dette vil være noe vi ønsker å 



videreføre. Guro Holte Igesund velges til 2. nestleder. Ledelsen utarbeider på workshop 08.09 

en liste over arbeidsoppgaver tilknyttet ledelsen. Enstemmig vedtatt ved anonym votering.  

 

 

 

34/19   Retningslinjer for kommunikasjon ut av SPU 

./.    Saksnotat utarbeidet av Thor Anders S. Johansen 

Vedtak:             Utvalget tar saken til etterretning og jobber på søndagens workshop  

med retningslinjer for kommunikasjon utad. Enstemmig vedtatt.  

 

 

35/19   Retningslinjer for Studentpolitisk utvalg 

./.    Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen 

Vedtak:  Utvalget vedtar forslaget til retningslinjer for Studentpolitisk utvalg, 

med endringene foreslått i møtet, og sender disse til Sentralstyret for 

behandling. Enstemmig vedtatt.  

 

36/19  Forslag til endringer i Psykologforeningens 

prinsipprogram 

./.    Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen 

Vedtak:  SPU mener at Psykologforeningens lover og prinsipprogram må 

forplikte foreningen til å arbeide for studentmedlemmenes interesser. 

På bakgrunn av diskusjonen i møtet utarbeider utvalget på workshop 

08.09 forslag til endringer i Psykologforeningens lover og 

prinsipprogram, som oversendes arbeidsgruppen. Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

37/19   Hva mener SPU skal være foreningens  

hovedsatsingsområde i neste landsmøteperiode? 

./.    Saksnotat utarbeidet av Halvor Stavland 

Vedtak:   SPU stiller seg bak «Arbeid: påvirkningsfaktor og inkluderingsarena» 

som hovedsatsingsområde. 6 for, 1 mot, 1 blank. 

 

 

 



38/19 Presidentvalgkamp: hvilken presidentkandidat er best for 

studentene? 

./.    Saksnotat utarbeidet av Halvor Stavland. 

 

Vedtak: :  Utvalget jobber på workshop 08.09 med å oppsummere kandidatenes 

synspunkt på sentrale saker som er vesentlige for foreningens 

studentmedlemmer. Dette med henblikk på å informere prosessen mot utvalgets 

beslutning om hvilken presidentkandidat de støtter, og opplysning for 

studentdelegatene til landsmøtet. Enstemmig vedtatt.  

 

 

39/19   Studentdelegater til landsmøtet 

./.    Saksnotat utarbeidet av Halvor Stavland 

Vedtak:  Utvalget utnevner Benjamin Andersen Sandoval som ansvarlig for 

gjennomføringen av studentdelegatvalg, som skal være avgjort senest 

21 oktober. Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

40/19   Standardisering av studenttillitsvalgte til NPFs lokallag 

./.    Saksnotat utarbeidet av Benjamin A. Sandoval 

Vedtak:   Saken tas til etteretning.  

 

 

41/19  Orientering om årets lønnsforhandlinger 

./.    Saksnotat utarbeidet av Jørgen T. Halvorsen 

Forslag til vedtak: Presentasjonen tas til orientering. 

 

42/19   Honorering av SPU 

./.  Saksnotat utarbeidet av Jørgen T. Halvorsen og Carmen A. W. 

Rodriguez 

 



Vedtak: Utvalget arbeider videre med saken på workshop 08.09, samt i tiden 

fremover med henblikk på å utforme et brev som kan sendes inn til SST 

til neste år. Enstemmig vedtatt.  

 

 

43/19   NPF-student 

./.    Saksnotat utarbeidet av Guro Holte Igesund 

 

Vedtak:  

Utvalget jobber videre med utkastet til vedtekter for NPF-student på 

workshop 08.09.2019, og utarbeider et utkast og et informasjonsskriv 

som kan presenteres til lokallagsrepresentantene. SPU- 

representantene skal også organisere et møte med sine 

lokallagsrepresentanter for å drøfte utkastet. Enstemmig vedtatt.  

 

 

44/19   Eventuelt 

./.    Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen 

Orienteringer Punkt 1: Alternativ deltaker til akademiker-konferansen. 

Punkt 2: Deltakelse på Danske Banks workshop 

Punkt 3: Aktivitet eller arrangement ved eventuelt møte i Århus 


