
Endelig innkalling

RU 01/22-23

Møte i Realistutvalget

Tid: Mandag 19. september 2022 16:30
Servering av mat fra 16:10

Sted: Møterom 1005, Realfagbygget

Endelig innkalling sendes ut senest én uke før møtets start.

Realistutvalget (RU) er sammensatt av 14 representanter fra de ulike fagut-
valgene ved fakultetet og en studentutvalgsrepresentant i studentparlamentet,
samt de fire som representerer styret til RU. I alt er det 18 stemmeberettigede
representanter i Realistutvalget.

I tillegg har studentrepresentantene i fakultetsstyret, faddersjef for Mat-Nat,
leder av Integrerbar og leder av Nexus tale- og forslagsrett i møtet.

Vedtakssaker til eventuelt skal være tilsendt styret senest kl. 16:00 tre dager
før møtestart.

Forfall meldes p̊a post@realistutvalget.no, senest tre dager før møtet.

Dersom du ikke har anledning til å stille p̊a møtet er du selv ansvarlig for å
skaffe vara. Vennligst gi beskjed om matpreferanser p̊a forh̊and.

Ved spørsm̊al, kontakt Sigrid Vorland p̊a e-post leder@realistutvalget.no
eller mobil: 467 99 500.

RU-møtene reguleres av regler og vedtak fra tidligere utvalg og statuttene
vedtatt p̊a allmøtet.
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Forslag til dagsorden

01/22-23 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden,
saker til eventuelt og godkjenning av protokoll
Vedtakssak 3

02/22-23 Presentasjon av nye RU
Orienteringssak 3

03/22-23 Orienteringer
Orienteringssak 3

04/22-23 Møteplan
Vedtakssak , innsendt av RU-styret 3

05/22-23 Økonomien til fagutvalgene
Orienteringssak , Innsendt av RU-styret 4

06/22-23 Lynpresentasjoner
Orienteringssak , innsendt av RU-styret 4

07/22-23 Utlysninger til fadderstyret
Diskusjonssak , innsendt av RU-styret 4

08/22-23 Tillitsvalgtseminar og strategi
Diskusjonssak , innsendt av RU-styret 4

09/22-23 Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak 4

10/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak 4
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01/22-23 Opprop, godkjenning av innkalling og dag-
sorden, saker til eventuelt og godkjen-
ning av protokoll
Vedtakssak

Hensikt:

Det skal velges en møteleder som leder møtet og styrer ordskiftet. Det skal
ogs̊a velges en referent som protokollfører møtet. Innkallingen skal god-
kjennes, dagsorden settes. Saker til eventuelt meldes her.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra forrige møte godkjennes. Innkalling godkjennes. Møteleder og
protokollfører velges fra innkomne forslag.

Vedlegg 1: Protokoll RU 07-21/22

02/22-23 Presentasjon av nye RU
Orienteringssak

Hensikt:

Siden et nytt RU-styre er blitt valgt og det er flere nye representanter fra
fagutvalgene, s̊a er det lurt å bli kjent med de nye.

03/22-23 Orienteringer
Orienteringssak

• RU-styret

• Studentutvalgsrep.

• Fagutvalgene

• Nexus

• Integrerbar

• Fakultetsstyrerep.

04/22-23 Møteplan
Vedtakssak , innsendt av RU-styret

Hensikt:

Diskutere og vedta møteplan for perioden.

Forslag til vedtak:

https://ru.w.uib.no/dokumenter/ru-moter/
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RU vedtar møteplanen med de eventuelle endringer som vedtas i møtet.

Vedlegg 2: Møteplan RU 22/23

05/22-23 Økonomien til fagutvalgene
Orienteringssak , Innsendt av RU-styret

Hensikt:

F̊a en oversikt over hvordan økonomien til de ulike fagutvalgene ser ut.

06/22-23 Lynpresentasjoner
Orienteringssak , innsendt av RU-styret

Hensikt:

Orientere om de utsatte lynpresentasjonene.

07/22-23 Utlysninger til fadderstyret
Diskusjonssak , innsendt av RU-styret

Hensikt:

Det er viktig å komme tidlig i gang med utlysningene til fadderstyret.

08/22-23 Tillitsvalgtseminar og strategi
Diskusjonssak , innsendt av RU-styret

Hensikt:

Det har blitt arrangert tillitsvalgtseminar for hele RU tidligere år, og vi i
styret syns det hadde vært en god idé å arrangere et denne høsten for å
styrke samhold og bli bedre kjent innad i RU.

RU har en strategi som skal diskuteres og revideres p̊a seminaret, og vedtas
nestkommende møte etter seminaret.

Vedlegg 3: Strategi RU 20-23

09/22-23 Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak

10/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak
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