
Protokoll

RU 01/22-23

Møte i Realistutvalget, UiB

Tid: Mandag 19. september 2022 16:30
Sted: Seminarrom 2+3

Møteleder: Simen Kallestad
Protokollfører: Markus Cirotzki

Realistutvalget (RU) er sammensatt av 13 representanter fra de ulike fagut-
valgene ved fakultetet og en fakultetsrepresentant i studentparlamentet,
samt de fem som representerer styret til RU. I alt er det 19 stemmeberettigede
representanter i Realistutvalget.

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

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

https://ru.w.uib.no/ru-moter/regler-og-vedtak-til-realistutvalget/
https://ru.w.uib.no/ru-moter/statutter/
https://ru.w.uib.no/dokumenter/ru-moter/
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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 inkomne forslag.

Utfall:

Simen Kallestad velges som møteleder
Markus Cirotzki velges som protokollfører
Innkalling, dagsorden og protokoll godkjennes.

Tilstede p̊a dagens møte:

Med stemmerett:
Fra RU-styret:
Sigrid Vorland
Markus Cirotzki
Ruben Wespestad
Victoria Liseth
Fra Realistutvalget øvrig:
Malene Wathne Nanos
Sara Trana Nanos
Joakim Schanche echo
Linnea Frang Curie
Nora Mo-Bjørkelund GFFU
Anna Olaussen Neptun
Regine Asbjørnsen FIL
Julie Pytterud GFU
Thomas Stræte Helix
Johanne Kuhle BFU
Son Bui Valens
André Normann Integrerbar
Ruben Wespestad MFU og FFT

Uten stemmerett:
Simen Kallestad Møteleder

Vedlegg 1: Protokoll RU 07-21/22

https://universityofbergen.sharepoint.com/sites/TEAM_Realistutvalget/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTEAM%5FRealistutvalget%2FShared%20Documents%2FM%C3%B8ter%2FRU%2Dm%C3%B8ter%2F2021%2D2022%2FInnkallinger%20og%20protokoller%2FProtokoller%2FReferat%20konstituerande%20m%C3%B8te%20i%20Realistutvalget%2Epdf&viewid=e4f78077%2Db247%2D4c5d%2D9d14%2Dfcf5b1abbe87&parent=%2Fsites%2FTEAM%5FRealistutvalget%2FShared%20Documents%2FM%C3%B8ter%2FRU%2Dm%C3%B8ter%2F2021%2D2022%2FInnkallinger%20og%20protokoller%2FProtokoller
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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

Utfall:

Alle - oppstartsmøte med studieseksjonen
Leder - f̊att innlogging til mail, planlagt arrangement
Nestleder - spurt om folk kan holde foredrag p̊a tillitsvalgtseminar, vært
p̊a SU-forum
Økonomiansvarlig - godkjent søknader, planlagt arrangement, booka Es-
pegrend til tillitsvalgtseminar
PR- og kommunikasjonsansvarlig - kontakta SO ang. lynpres, planlagt
arrangement

• Studentutvalgsrep.

Utfall:

Vært p̊a første møtet for Studentparlamentet, nytt møte førstkommende
mandag.

• Fagutvalgene

Utfall:
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NANOS - felles lunsj, presentert masterprosjekt, planlegger halloweenfest
med Valens
Echo - arrangert karrieredager der det var 600 studenter, f̊ar besøk av Poli-
tiets IKT tjenester, hatt kodekveld for 1. klasse bachelor, arrangert Togafest
Curie - arrangert sykkeltur, bowling, karrierekveld, Curielecture, planleg-
ger høstfest, og skal ha CurieKalas i november
GFFU - f̊att nytt styre
Neptun - arrangert semesterstartfest, bowling, quiz og lek
FIL - hatt årsmøte, f̊att nye i sosialkommite, arrangert semesterkickoff med
silent disco
GFU - arrangert realfagsdagen og karrierekveld
Helix - holder p̊a å lage plan for tiden framover
BFU - fikk nytt styre før sommeren, arrangert semesterstartfest p̊a Lille
Valens - hatt generalforsamling, arrangert halloweenfest
FFT - arrangert spillkveld der det kom 20 stk, filmkveld, og planlegger
velkomstfest 30. sept
MFU - tenkt å ha m̊anedlig ting om å søke skjenkebevilling til piHappy og
har arrangement der, og har planer om å gjøre om fagutvalget til linjeforen-
ing Nexus - planlegge fest, oktoberfest,

• Nexus

Utfall:

Planlegger arrangement, kanskje oktoberfest.

• Integrerbar

Utfall:

Fullbooka heile tida, valgte nytt styre, men mangler innkjøpsansvarlig

• Fakultetsstyrerep.

Utfall:

Vært i først møte med fakultetet. Snakka om Nyg̊ardshøyden sør og økonomi

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

Hensikt:

Diskutere og vedta møteplan for perioden.

Forslag til vedtak:

RU vedtar møteplanen med de eventuelle endringer som vedtas i møtet.

Utfall:
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RU stemte for å fjerne møte nummer 4 den 5.12.22, RU 04, ettersom den
var for nær eksamenstida, men møteplanen blei vedtatt med den endringen.

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.

Utfall:

Fikk en oversikt over de ulike FUs økonomi.

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

Hensikt:

Orientere om de utsatte lynpresentasjonene.

Utfall:

Fikk orientert om kor styret st̊ar med lynpresentasjonene. Blitt utsatt til
mandag 26.09 fra fredag 23.09 slik at fleire SO kan være med. Skal ha
stands etter lynpres., og kanskje mulighet til å g̊a videre til Integrerbar.
Arrangement p̊a FB blir laget fortløpende.
Fagutvalgene skal videreformidle arrangementet.

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

Hensikt:

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

Utfall:

Fikk gode innspill i korleis RU skal rekruttere nytt fadderstyre p̊a ein god
m̊ate, som ha et eget spørsm̊al der man kan velge at man er åpen for andre
stillinger i tillegg til den man søker p̊a.
Opplyse tydlig om kva rollene til kvar stilling er.

https://ru.w.uib.no/dokumenter/ru-moter/
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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

Utfall:

Fikk orientert om tillitsvalgtseminaret, og at det er FU-rep. + vararep som
skal være med. Om ingen av dei kan, kan ein anna i FU velges. Seminaret er
helgen 21.-23. okt. p̊a Espegrend, kor det vil bli servert lunsj p̊a fredagen,
frukost og middag p̊a lørdagen og frukost p̊a søndagen. P̊a dagen vil det
være foredrag og workshops, p̊a kvelden vil det være sosialt.

09/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak

Utfall:

Effektiviteten kan bedres.
Ha en bedre plan for møtet.
Meir struktur p̊a sakene.
Flere/lengre pauser.
God pizza.

https://ru.w.uib.no/dokumenter/strategi/
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