
Protokoll

RU 02/22-23

Møte i Realistutvalget, UiB

Tid: Mandag 17. oktober 2022 16:30
Sted: Seminarrom 2+3

Møteleder: Sigrid Vorland
Protokollfører: Victoria Liseth

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.

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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Dagsorden

11/22-23 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden,
saker til eventuelt og godkjenning av protokoll
Vedtakssak 3

12/22-23 Orienteringer
Orienteringssak 4

13/22-23 Orientering fra studieseksjonen
Orienteringssak 5

14/22-23 Sammerbeidsavtale med REKOM
Orienteringssak 5

15/22-23 Studentrep. for Sentral brukergruppe for Nyg̊ardshøyden
Sør
Orienteringssak 5

16/22-23 Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak 6

17/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak 6
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11/22-23 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.

Utfall:

Sigrid Vorland velges som møteleder og Victoria Liseth som protokollfører.
Innkalling, dagsorden og protokoll godkjennes.

Tilstede p̊a dagens møte:

Med stemmerett:
Fra RU-styret:
Sigrid Vorland
Ruben Wespestad
Victoria Liseth
Fra Realistutvalget øvrig:
Marat FFT
Junior FFT
Camilla Lumen
Anna GFFU
Sofie BFU
Astrid Enigma
Ulrik Enigma
Ina FIL
Anna Neptun
Julie GFU
Joachim Echo
Marius Curie
Amalie Valens
Ingrid Helix
Sondov Nanos
Henrik MFU

Uten stemmerett:
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Vedlegg 1: Protokoll RU 01-22/23

12/22-23 Orienteringer
Orienteringssak

• RU-styret

– Nestleder - se vedlegg

– Lynpresentasjoner

– Tillitsvalgtseminar - se vedlagt program

– Fadderstyret

– Næringslivsutvalg

• Studentutvalgsrep.

• Fagutvalgene

– Biologisk fagutvalg

– Curie

– Echo

– Enigma

– Fagutvalg for integrert lektor- og adjuktutdanning

– Fagutvalget for fysikk og teknologi

– Geofysisk fagutvalg

– Geovitenskapelig fagutvalg

– Helix

– Kjemisk fagutvalg

– Linjeforeningen for fiskehelse og havbruksbiologi

– Lumen

– Matematisk fagutvalg

– NANOS

– Neptun

• Nexus

• Integrerbar

• Fakultetsstyrerep.

Utfall:

Se sak 13 under.

Vedlegg 2: Orientering - nestleder

Vedlegg 3: Program - tillitsvalgtseminar

https://ru.w.uib.no/files/2022/10/RU02_22-23-Endelig-innkalling.pdf
http://ru.w.uib.no/files/2022/10/RU02_22-23-nestleder-orientering.pdf
http://ru.w.uib.no/files/2022/10/Program.pdf
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13/22-23 Orientering fra studieseksjonen
Orienteringssak

Hensikt:

Studieseksjonen ved Ingrid Christensen og Ina Hilton vil orientere om alko-
hol p̊a campus og vil høre om aktivitetsniv̊aet til fagutvalgene.

Utfall:

Ingrid kunne ikkje møte, s̊a visedekan for utdanning, Sigrunn Eliassen møtte
istedet.
Ina forteller om alkoholforbudet p̊a campus, og konsekvenser for fadderuken.
Ina og Sigrunn forteller om veien fra student til administrasjon og stegene
man m̊a ta for å f̊a gjennomslag for ting.
Det ble opplyst om Nyg̊ardshøyden sør prosjektet.
Orienteringer fra fagutvalg ble tatt her, ettersom studieseksjonen ville høre
om aktivitetsniv̊aet deres. Jevnt over er det mye sosialt p̊a gang, samt fokus
p̊a bedriftspresentasjoner.
RU-leder, mye samme som nestleder, se vedlegg over.
Økonomiansvarlig - bestilt pizza, kontakt med REKOM, planlagt tillitsval-
gtseminar.
PR-og kommunikasjonsansvarlig - ordnet med lynspresesntasjoner, svart og
sendt mails, lagt ut utlysning til fadderstyret, og lagt ut stories p̊a Insta-
gram.
Nexus - planlegger Halloweenfest 5. november. Fikser sammarbeid med
REKOM, holder p̊a å planlegge vinterleken til v̊aren.

14/22-23 Sammerbeidsavtale med REKOM
Orienteringssak

Vedlegg 4: Avtale med REKOM

Utfall:

Informert fagutvalgene om kontrakten, hva den innebærer og hørt om hva
fagutvalgene syns. Alle fagutvalgene var for å g̊a inn i et sammarbeid med
REKOM.

15/22-23 Studentrep. for Sentral brukergruppe
for Nyg̊ardshøyden Sør
Orienteringssak

Vedlegg 5: Mandat for Sentral brukergruppe

Utfall:

http://ru.w.uib.no/files/2022/10/avtale_med_REKOM.pdf
http://ru.w.uib.no/files/2022/10/18.10.21_Mandat_sentral-brukergruppe.pdf
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Gitt beskjed til fagutvalgene om å videreføre info om studentrep. til sine
egne, og be de gi beskjed hvis de er interessert i å sitte i den Sentrale
brukergruppa. Valget, dersom det blir fleire som melder seg, blir p̊a neste
RU-møte, RU03.

16/22-23 Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak

Utfall:

Leder Sigrid informerer om tillitsvalgtseminaret, og ber fagutvalgene melde
seg p̊a.

17/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak

Utfall:

Bra møte, informativt.
Oversiktlig.
Mer effektivt enn forrige møte.
Fortsette å holde det slikt.
Raskt og effektivt.
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