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SAKSLISTE STUDENTPOLITISK UTVALG 

29. februar 2020 

10:00 – 18:00 

I Psykologforeningens lokaler i Oslo 

  
  

  

  

  

1/20   Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 09.11.2019, (4/19)  

./.       Referat fra utvalgsmøtet 09.11.2019, (4/19) vedlegges.   

Vedtak:   Referat fra SPU-møtet 09.11.2019 godkjennes.  

  

2/20     Faste orienteringer   

./.   

  

 Orienteringer fra lokalt arbeid, utenlandsrepresentanter, samt fra 

leder, MR, lønnsanvarlig, verveansvarlig, kommunikasjonsansvarlig.  

3/20     Forventninger til arbeidskapasitet frem til neste møte/i år  

./.       Saksnotat utarbeidet av Guro Holte Igesund.  

 

Vedtak:   Utvalget tar en runde på forventninger og tidsbruk, og gjør dette til en 

fast post på det første SPU-møtet hvert semester. Enstemmig vedtatt.    
 

 

  

4/20   Utvidelse av kommunikasjonsansvarlig eller opprettelse                                                                               

av PR-ansvarlig  

./.       Saksnotat utarbeidet av Viljar Møretrø.  

Vedtak:  Vervet som kommunikasjonsansvarlig blir utvidet til PR- og 

kommunikasjonsansvarlig. Enstemmig vedtatt 
 



 

5/20     Arbeidslister  

./.       Saksnotat utarbeidet av Viljar Møretrø.  

Vedtak: Arbeidslisten revideres og ferdigstilles på workshop påfølgende dag. 

Enstemmig vedtatt. 
  

6/20     Konstituering av utvalget  

./.       Saksnotat utarbeidet av Guro Holte Igesund.  

Vedtak:                    Utvalget konstituerer seg slik: 

• Leder: Guro Igesund 

• Nestleder: Viljar Møretrø 

• 2. Nestleder: Rikke Bruusgaard 

• Lønns- og arbeidsmarkedsansvarlig: Julie Bjerkvik 

• PR- og kommunikasjonsansvarlig: Tuva Bræin  

• MR i EFPSA: Morten Bremnes 

• Verveansvarlig: Sunniva Dymbe 

• PR-ansvarlig og ansvarlig for NPF-student utgår.  
Vedtatt ved akklamasjon  

  

  

7/20     Arbeidsområde for 2020  

./.       Saksnotat utarbeidet av Viljar Møretrø.  

Vedtak:  Utvalget vedtar å opprette et arbeidsområde for 2020, og dette området 

er synlighet for studentmedlemmene. Operasjonalisering av dette 

foregår på workshop 01.03.2020. Enstemmig vedtatt. 
 

8/20     Revidering av studentnettsidene   

./.                Saksnotat utarbeidet av Thor A. Storvann Johansen.  

Vedtak:  Studentpolitisk utvalg setter av tid på workshop til å jobbe med 

studentsidene. Resultatet av dette arbeidet blir formidlet videre til 

nettansvarlig i Norsk Psykologforening av avtroppende 

kommunikasjonsansvarlig. Enstemmig vedtak. 
  

10/20     NPF-student – PR-strategi  

./.       Saksnotat utarbeidet av Guro Holte Igesund.  



 

Vedtak:  SPU blir enige om hvilke typer tekster og materiell som trengs, og 

jobber med å utarbeide dette på workshop 01.03.2020. Èn person fra 

hvert studiested er med i arbeidsgruppen på workshop. Enstemmig 

vedtatt.   
  

11/20     NPF-student – Økonomi   

./.       Saksnotat utarbeidet av Guro Holte Igesund.  

Vedtak:  Utvalget diskuterer finansieringsmodeller samtidig med det større 

arbeidet i forbindelse med saksnotat til SST og jobber med dette på 

workshop 01.03.2020. Enstemmig vedtatt. 
  

12/20     NPF-student – Plan for opptak og oppstartskonferanse  

./.       Saksnotat utarbeidet av Guro Holte Igesund.  

Vedtak:  SPU tar informasjon om rammer for opptak til etterretning, og velger å 

ta opp lokal koordinator ved alle studiesteder i Norge. Opplegg for 

opptaket, og en begynnende idémyldring for oppstartskonferanse 

arbeides med på workshop 01.03.2020. Enstemmig vedtatt 

  

13/20     FAQ-dokumenter for utenlandsstudenter  

./.   Saksnotat utarbeidet av Tuva Bræin & Carmen Amanda Wangberg 

Rodriguez  

Vedtak:  SPU vil på workshop 01.03.2020 starte arbeidet med å utarbeide FAQ-

dokumenter med informasjon om å studere til å bli psykolog i utlandet. 

Enstemmig vedtatt 
  

14/20     Klimaavtrykk  

./.       Saksnotat utarbeidet av Tuva Bræin.  

Vedtak:  SPU vil på workshop den 01.03.2020 jobbe med å utvikle et 

anbefalingsskriv for klimabevissthet for utvalgets medlemmer. 

Enstemmig vedtatt 
 

15/20     Policydokument for lønn  

./.       Saksnotat utarbeidet av Guro Holte Igesund.  



 

Vedtak:  SPU ser på og gir eventuelle innspill til policydokument for lønns- og 

arbeidsmarkedsvilkår for studenter, og jobber videre med å utforme 

dokumentet på workshop 01.03.2020. Enstemmig vedtatt 
  

16/20   Policydokument for utdanning, med innspill fra 

Sebastian Gulbrandsen om RETHOS  

./.       Saksnotat utarbeidet av Viljar Møretrø.  

Vedtak:                     Utvalget begynner å utarbeide policydokument for utdanning på 

workshop påfølgende dag, 01.03.2020. Enstemmig vedtatt. 

  

17/20     Policydokument for Psykologforeningens studentarbeid  

./.       Saksnotat utarbeidet av Guro Holte Igesund.  

Vedtak:  SPU kommer med innspill til policydokumentet for studentarbeid, og 

arbeider videre med det på workshop 1.3.20. Saken utsettes.  
  

18/20     Ferdigstilling av NPF-students vedtekter  

./.       Saksnotat utarbeidet av Viljar Møretrø og Guro Holte Igesund.  

Vedtak:  Vedtektene arbeides med på workshop påfølgende dag, 01.03.2020, med 

sikt på ferdigstillelse innen neste Sentralstyremøte. Utvalget omdøper 

prosjektet fra NPF-student til Psykologforeningens studentlag ved X 

(studiested). Enstemmig vedtatt. 
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