
Referat fra allmøte PU – 02.09.2020 
 
Praktisk informasjon 

- HH (4. etasje både sosiologi og OLA) 
- 3. etasje – Human geography masterlesesalen 
- Lov å bruke alle – må bookes før. Vaskes etter bruk, men gjerne før også. 
- Ikke lov å legge igjen ting ved lesesalen 
- Booking: minestudier – kun en plass (da får man flere timer) 

 
Agenda 

- Godkjenning av regnskap 
- OLA-dagen 
- Hva er egentlig PU 
- Hvilke verv er i PU? 
- Valg av nye medlemmer 

 
Regnskap: 

- 8K fra instituttet hvert år. 
- Sendt inn til Audrey – skal godkjennes av henne 
- Godkjent 
- 3000 vi hadde på kontoen skulle brukes til OLA-dagen, men ble avlyst grunnet 

korona. 
 
OLA-dagen 

- Bedriftspresentasjoner 
- Hva som skulle vært – hvordan bruke OLA 
- OLA kan være et mer nyttig studium enn de faglige rettede programmene. 
- Skulle vært avholdt 12. mars 
- Booket mat for 3000 kr – fikk avbestilt, ble brukt på sommerfest. 
- Godt mulig det blir vanskelig å avholde dette til neste semester. 
- Minikarrieredag. 

 
Hva er egentlig PU? 

- Bindeledd mellom ansatte og oss studenter. 
- Arrangere ting, dialog med studentadm. 
- Verv oppover på andre nivå på fakultetet. 
- Ta opp ting som kan være ubehagelig å gå til direkte. Kan ta det opp på vegne av 

noen som er anonyme eller ikke. 
- Diskutere eventuelle saker om det meste. 

 
Verv i PU 

- Leder (1) 
- Nestleder + økonomiansvarlig (1) 
- Sosialt ansvarlig (2) 
- SVSU-representant (1) 
- Medieansvarlig (1) 
- Arbeidslivsansvarlig (1) 



- Styremedlem (minst ett) 
- PU-møte egentlig ett hver måned, men har planer om to møter i måneden. Varighet 

på rundt en time.  
 
Allmøte –  valg av nytt PU 

- Leder: Signe Bjotveit 
- Nestleder + økonomisk ansvarlig: Hanna Terland Mehammer 
- Sosialt ansvarlig: Line Stig Alexandersen og Andreas Elstrøm 
- SVSU-representant: Jenny Olea Bru Benestad 
- Medieansvarlig: Eivor Tufto 
- Arbeidslivsansvarlig og styremedlem: Sebastian Teigen Nygård og Milde Koren 

 
 


