
PROTOKOLL ALLMØTE 
 

RU ALLMØTE 21/22 

 

MØTE I REALISTUTVALGET 

 

Tid: Torsdag 12. Mai 2022 16:30 

 

Sted: Realfagsbygget Auditorium 1 

 

Endelig innkalling sendes ut senest én uke før møtets start. 

Realistutvalget (RU) er sammensatt av 15 representanter fra de ulike fagutvalgene ved 

fakultetet og en fakultetsrepresentant i studentparlamentet, samt de fire som representerer styret 

til RU. I alt er det 20 stemmeberettigede representanter i Realistutvalget. 

I tillegg har studentrepresentantene i fakultetsstyret, faddersjef for MN, leder av Integrerbar og 

leder av Nexus tale- og forslagsrett i møtet. 

Forslag til statuttendringer må være tilsendt til styret senest kl. 16:00 2 uker før møtestart.  

Vedtakssaker til eventuelt skal være tilsendt styret senest kl. 16:00 1,5 uke før møtestart. 

Forfall meldes på post@realistutvlaget.no, senest tre dager før møtet. 

Dersom du ikke har anledning til å stille på møtet er du selv ansvarlig for å skaffe vara. 

Vennligst gi beskjed om matpreferanser på forhånd, ved møter som holdes ved fysisk oppmøte.  

Ved spørsmål, kontakt Siren Jenssen Økland på e-post leder@realistutvalget.no eller mobil: 

98810866. 

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

  

mailto:post@realistutvlaget.no
mailto:leder@realistutvalget.no
https://ru.w.uib.no/ru-moter/regler-og-vedtak-til-realistutvalget
https://ru.w.uib.no/ru-moter/statutter/
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 Opprop, godkjenning av innkalling, protokoll og 

dagsorden 
Vedtakssak – Innsendt av RU-styret 

Hensikt: 

Innkallingen og forrige protokoll skal godkjennes, dagsorden settes. 

 

Vedtatt: 

Innkalling og protokoll godkjennes. 

Oppdatering fra fakultetet tas som sak 2 i stedet for sak 4. 

 

 Oppdatering fra fakultetet 
Orienteringssak – Innsendt av RU-styret 

Fakultetet orienterer om relevante saker sendt inn av studieseksjonen og fakultetet. 

Oppdatering: 

Det er svært viktig for fakultetet å opprettholde et godt samarbeid med RU, og RU er et viktig 

organ for å bedre studenthverdagen. Oppdaterer også om ting RU har gjort gjennom året. Blant 

annet at kantinen i 2. etasje vil åpne igjen.  

 

 Valg av møteleder, protokollfører, bisitter, 

protokollunderskrivere og tellekorps 
Vedtakssak – Innsendt av RU-styret 

Hensikt: 

Det skal velges en møteleder som leder møtet og styrer ordskiftet. Det skal også velges en 

referent som protokollfører møtet. Det skal også velges inn en bisitter, protokollunderskrivere 

samt et tellekorps som står for opptelling under valg.  

 

Vedtatt: 

Møteleder: Aksel 

Protokollfører: Maria 

Bisitter: Cristian 

Protokollunderskriver: Nikolai og Anne-Line 

Tellekorps: Oscar, Anne-Line 
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 Orienteringer  
Orienteringssak – Innsendt av RU-styret 

Orienteringer kan legges ved skriftlig eller tas muntlig på møtet. Alle til stede ved møtet har 

mulighet for å orientere. 

 

Orientering:  

• Kantinen i 2. etasje på Realfagsbygget 

• Undervisningsprisen 

• Høyere honorar for medlemmer av RU-styret 

• Mer arrangementsstøtte 

 

 Statuttendringsforslag 
Vedtakssak – Innsendt av RU-styret 

Hensikt: 

RU-styret foreslår et nytt helhetlig forslag til statutter for Realistutvalget. Forslag om 

endringer blir sendt ut i minimum en uke før allmøte finner sted.  

 

Vedtatt: 

Stemming ved valg over hva som bør godkjennes og ikke. 

Forslagene til endringer ligger i fil nederst i dokumentet. Her ligger også resultatet av 

avstemming i høyre kolonne.  

 

 Antall medlem nytt RU-styre 
Vedtakssak RU-styret 

Hensikt: 

RU-styret kommer med en anbefaling om hvor mange medlemmer styret bør inneholde. 

 

Vedtatt: 

Styret tar inn 4 medlemmer til å begynne med, men har mulighet til å velge inn en til ved 

behov om det er ønskelig. 

Dette ble enstemmig valgt.  
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 Valg av nytt RU-styre 
Vedtakssak RU-styret 

Hensikt: 

På allmøte hvert år skal det velges inn et nytt RU-styret. Det skal i denne velges om nytt styre 

for skoleåret 22/23. Styrets medlemmer skal velges inn i samsvar med Realistutvalgets 

statutter.  

 

Vedtatt: 

Studenter som ønsker å stille for lov til å holde en appell om hvorfor de ønsker å være med. 

Det vil så bli holdt et valg for å bestemme hvem som blir medlemmer av det nye styre.  

 

Medlemmer enstemming valgt: 

Victoria Semm Liseth  - victoria.98@hotmail.no - 91717547 

Markus Hjelle Cirotzki - mci008@uib.no - 48060041 

Ruben Tjore Wespestad -  rubenthw96@gmail.com - 48498430 

Sigrid Vorland - sigrid.vorland@gmail.com - 46799500 

 

 Valg av én representant og to vara til studentparlamentet 
Vedtakssak – Innsendt av RU-styret 

Hensikt: 

For å få tatt saker videre opp i systemet er Realistutvalget medlem av studentparlamentet. 

Dette er et organ for alle fakultetene på UiB hvor det holdes månedlige møter for å diskutere 

eventuelle saker og andre relevante temaer.  

 

Vedtatt: 

Faller vekk grunnet endringer i statuttene.  

 

 

 

 Valg av studentorgan som skal sitte i Realistutvalget 
Vedtakssak – Innsendt av RU-styret 

mailto:victoria.98@hotmail.no
mailto:mci008@uib.no
mailto:rubenthw96@gmail.com
mailto:sigrid.vorland@gmail.com
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Hensikt: 

På hvert allmøte skal det stemmes inn en liste over fagutvalg i henhold til paragraf 3; 

Sammensetning som har plass i RU.  

 

Vedtatt: 

24/34 som stemmer inn ITØK slik at de nå har plass i RU. 

Foruten om dette er sammensetningen lik som før møtet. 

 

 Oppdatering angående økonomien til RU og 

gjennomgang av budsjett 
Orienteringssak – Innsendt av RU-styret 

Realistutvalget orienterer om økonomien og gir en gjennomgang av årets budsjett  

 

Orientering:  

Cristian, økonomiansvarlig RU orienterer om årets budsjett.  

 

 Eventuelt 
Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak 

Hensikt:  

Bakgrunn:  

Vedlegg: 

Lenke: 

Forslag til vedtak:  

 

 Møtekritikk 
Diskusjonssak – Innsendt av RU-styret 

Kritikk: 

• Kritikk for vag forklaring av prosessen med allmøte.  

• Dårlig AC i Auditorium 1.  
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 Resultat statuttendringsforslag RU 2022/2023 

 

Endringene er i hovedsak å få gjeldene praksis med i statuttene.  

 

Blå tekst: Blå tekst er endinger som styret ser på som å være fra mindre til ingen 

realitetsendring i de eksisterende vedtektene. 

Gul tekst: Gul tekst er tillegg eller endring i eksisterende tekst. 

Rød tekst: Rød tekst er stryking av eksisterende tekst. 

 

Blå tekst er en liten endring  Gul tekst er endring/tillegg  Rød tekst er stryking 

Kommentar/Forklaring kommer i kursiv. 

 

Eksisterende paragraf Endringsforslag Resultat valg 

 

Kapittel 6. RU-styret 

§ 6-1. Innledende bestemmelser 

 

(1) Styret består av inntil fem 
personer som blir valgt på 
allmøtet. 

 

(2) Styret består av leder, 
nestleder, økonomiansvarlig 
og to styremedlem. 

 

 

 

 

 

(1) Styret består av inntil tre 
personer som blir valgt på 
allmøtet. 

 

(2) Styret består av leder, nestleder 
og økonomiansvarlig og to 
styremedlemmer. 

 

Kommentar: Det har kommet et 

forslag fra hele RU om å endre det 

interne RU-styret om å gå ned fra 

fem til tre styremedlemmer. Dette er 

for å sikre en bedre arbeidsfordeling 

samt bedre samarbeid innad i styret. 

(Innsendt fra RU-styret) 

 

 

 

 

 

 

 

Imot endring: 27/37 

For ending: 10/37 

 

Vedtaket går ikke 

igjennom 

 

 

 

Kapittel 4. Utvalget 
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§ 4-2. Fakultetsrepresentanten i 

Studentparlamentet 

 

(1) Representanten skal orientere 
utvalget om 
Studentparlamentets møter. 

(2) Representanten skal handle 
og stemme i tråd med 
utvalgets ønsker på 
parlamentsmøter. 

(3) Dersom et RU-møte ikke 
finner sted slik at 
representanten kan oppfylle 
de krav som stilles i (2), skal 
representanten rådføre seg 
med RU-styret før 
parlamentsmøtet. 

(4) Representanten skal til en 
hver tid stemme for å ivareta 
utvalgets og MN-studenters 
interesser på 
parlamentsmøtene. 

 

 

 

 

 

 

§ 4-2. 

Studentutvalgsrepresentanten i 

Studentparlamentet 

 

(1) Ett av medlemmene i styret til 
RU skal ta på seg som en av sine 
oppgaver å representere RU og 
MN-studentene i 
Studentparlamentet. Denne 
oppgaven blir fordelt på 
konstituerende møte. 

(2) Alle medlemmer av utvalget vil 
være disponible som potensielle 
vararepresentanter. 

(3) Representanten skal orientere 
utvalget om Studentparlamentets 
møter 

(4) Representanten skal handle og 
stemme i tråd med utvalgets 
ønsker på parlamentsmøter 

(5) Dersom et RU-møte ikke finner 
sted slik at representanten kan 
oppfylle de krav som stilles i (4), 
skal representanten rådføre seg 
med RU-styret før 
parlamentsmøtene. 

(6) Representanten skal til enhver tid 
stemme for å ivareta utvalgets og 
MN-studenters interesser på 
parlamentsmøtene. 

 

Kommentar: Det er ønskelig at 

studentutvalgsrepresentanten (nytt 

navn for vervet f.o.m. 1. mai) er en 

del av internstyret. Oppgaven er ikke 

spesielt stor, so det er like greit at en 

av styremedlemmene tar på seg 

rollen for å møte på et ekstra møte i 

måneden. Det vil òg føre til at det er 

en erfaren representant som tar for 

seg det konstituerende møtet i SP-

UiB når det skjer i mai.  

Når det kommer til 

vararepresentasjon så tror vi i 

Studentparlamentet at om alle 

utvalgsmedlemmene er vara så vil 

det føre til at det er noen som har litt 

kjennskap og føler de er med i 

studentdemokratiet som er vara, enn 

noen som ikke er involvert i det hele 

37/37 stemmer for 

 

Endring går igjennom 
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tatt utenom den ene sjeldne gangen 

hovedrepresentant ikke kan møte. 

Ellers blir alt bare værende som det 

er. (Innsendt Nikolai Golten 

Fiskeseth, avtroppende 

fakultetsrepresentant) 

 

 

 

Kapittel 4. Utvalget 

§ 4-1. Innledende bestemmelser 

 

(1) Utvalget består av 
(ii) Fakultetsrepresentanten i 

Studentparlamentet 

 

 

 

 

 

 

(ii) Fakultetsrepresentanten i 

Studentparlamentet 

 

Kommentar: Jobben som 

studentutvalgsrepresentant er forslått 

omgjort til en del av pliktene til en av 

medlemmene i internstyret. (Innsendt 

Nikolai Golten Fiskeseth, 

avtroppende fakultetsrepresentant) 

 

 

 

 

37/37 stemmer for 

 

Endring går igjennom 

Kapittel 3. Allmøtet 

§ 3-4. Allmøtets pliktige innhold 

(1) Ethvert ordinært allmøte skal 
inneholde 
(x) Valg av én representant og 

to vara til        

studentparlamentet 

(xi) Eventuelle andre saker på 

dagsorden 

§ 3-7. Stemmeregler 

(6) Ved ubesatte verv har 

Utvalget fullmakt til å konstituere 

nye styremedlem og 

fakultetsrepresentanter til 

Studentparlamentet. 

 

 

 

(1) Ethvert ordinært allmøte skal 
inneholde 
(x) Valg av én representant og to 

vara til studentparlamentet 

(x) Eventuelle andre saker på 

dagsorden 

(6) Ved ubesatte verv har Utvalget 

fullmakt til å konstituere nye 

styremedlem. og 

fakultetsrepresentanter til 

Studentparlamentet. 

Kommentar: Mening om at en av de 

som sitter i internstyret skal være 

utsendinga til RU. (Innsendt Nikolai 

Golten Fiskeseth, avtroppende 

fakultetsrepresentant) 

 

 

 

 

37/37 stemmer for 

 

Endring går igjennom 
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Kapittel 12. Sosialkomitéen 

§ 12-1. Komitéens navn 

 

(1) Komitéens navn er Nucleus. 

 

 

§ 12-3. Ansvarsområder 

 

(1) Sosialkomitéen skal 
(iv) Ha ansvar for årlige 

arrangement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Komitéens navn er Nexus. 

 

 

 

 

(1) Sosialkomitéen skal 
(iv) Ha ansvar for årlige 

arrangement. Obligatorisk her er 

at komitéen skal arrangere 

midtsemesterfest hvert semester 

samt idrettsdag på vårsemesteret.  

 

Kommentarer: Endres herved ellers 

alle steder i statuttene fra Nucleus til 

Nexus. Dette er med enighet i hele 

RU, etter initiativ fra noen 

medlemmer i fagutvalg. Herav er det 

ønskelig med noen endringer for å 

gjenspeile hvordan nåværende styret 

er. Slik legges altså Nexus under RU, 

og får nå bruke midlene som var 

tilegnet Nucleus tidligere. Nedenfor 

for flere endringer. (Innsendt av RU-

styret) 

 

 

 

 

 

 

37/37 stemmer for 

 

Endring går igjennom 

 

Kapittel 12. Sosialkomitéen 

§ 12-4. Valg av styret til 

sosialkomitéen 

 

(1) Valg utføres slik som det er 
beskrevet i § 4-3. 

(2) Utvalget skal på vårens siste 
RU-møte, velge neste års 
sosialkomitéstyre. 

(3) Søknadsprosessen skal utføres 
ved utlysning av stillingene 
og innsending av skriftlige 
søknader. 

 

 

§ 12-4. Valg av styret til 

sosialkomitéen 

 

(1) Valg utføres slik som det er 
beskrevet i § 4-3. 

(2) Utvalget skal på vårens siste RU-
møte, velge neste års 
sosialkomitéstyre. 

(3) Søknadsprosessen skal utføres 
ved utlysning av stillingene og 
innsending av skriftlige 
søknader. 

 

 

 

37/37 stemmer for 

 

Endring går igjennom 
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(4) Ved mer enn 2 søkere til leder 
skal disse inviteres til intervju 
med RU-styret. 

 

 

 

 

 

(4) Ved mer enn 2 søkere til leder 
skal disse inviteres til intervju 
med RU-styret. 

 

Kommentar: Endringsforslag om å 

stryke dette delkapitlet til fordel for 

nye bestemmelser i delkapittel $12-5. 

Se nedenfor. (Innsendt av RU-styret) 

 

 

Kapittel 12. Sosialkomitéen 

§ 12-5. Stillinger i styret 

 

(1) Styret skal bestå av inntill 10 
personer, derav kun 
lederstillingen er 
forhåndsbestemt 

 

 

 

 

 

 

§ 12-7. Periode  

(1) Nyvalgt styre tiltrer 1. juli 

hvert år. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Styret skal bestå av en 
hovedrepresentant fra hver linje 
ved fakultetet, tilhørende et 
fagutvalg eller linjeforening. 
Fagutvalg og linjeforening 
plikter å stille med en 
vararepresentant om 
hovedrepresentant ikke har 
mulighet til å stille.  

 

 

 

(1) Styret skifter representanter 
basert på generalforsamling til 
hvert fagutvalg/linjeforening. 

(2) Ny innvalgte representanter 
plikter å sitte en hel årsperiode.  

 

Kommentar (til stillinger i styret): 

Ønsker representant fra hvert 

fagutvalg/linjeforening da dette skal 

være et samarbeid for og med alle på 

fakultetet. Ikke nødvendig at vara er 

en og samme hver gang, men om 

hovedrepresentant ikke kan stille så 

bør fagutvalg/linjeforening sende en 

vara for representasjon og for å 

bidra i arbeidet. (Innsendt av RU-

styret) 

 

Kommentar (periode): Ønskelig med 

kontinuitet gjennom skoleåret, 

dermed bør representant som sitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37/37 stemmer for 

 

Endring går igjennom 
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her kunne sitte en hel årsperiode. Om 

dette er fra januar-desember eller 

august-juni så spiller ikke det så stor 

rolle. (Innsendt av RU-styret) 

Kapittel 14. 

Undervisningsprisen 

§ 14-4. Komitéens årshjul 

 

(5) Prisen deles ut under 
fakultetets PÅ VEG uke 

 

 

 

 

 

(5) Prisen deles ut under fakultetets    
#REALISER uke 

 

Kommentar: Fakultetet foretok en 

navneendring. (Innsendt av RU-

styret) 

 

 

 

37/37 stemmer for 

 

Endring går igjennom 

 

Kapittel 15. Økonomisk støtte 

fra Realistutvalget 

§ 15-3. Alminnelige 

bestemmelser 

 

(3) Søknader om 
arrangementstøtte skal vedtas 
på et RU-møte. 

 

§ 15-4. Arrangementstøtte 

 

(1) Arrangementet som søkes 
støtte til må være åpent for 
alle MN studenter 

 

(5) Alle som søker om 
arrangementstøtte skal 
inviteres for å presentere 
søknaden på RU-møtet hvor 
søknaden skal behandles. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Søknader om arrangementsstøtte 
skal vedtas innad i RU styret.  

 

 

 

(1) Arrangementet som søkes støtte 
til må være åpent for alle MN 
studenter  

 

(5) Alle som søker om 
arrangementsstøtte, kan ved 
nødvendighet inviteres for å 
presentere søknaden foran RU-
styret hvor søknaden skal 
behandles.  

 

Kommentar (både alminnelige 

bestemmelser og 

arrangementsstøtte): Fagutvalg og 

linjeforeninger ønsker å søke om 

støtte til mindre arrangement som 

ikke nødvendigvis er åpent for alle 

MN-studenter. RU ser at pengene 

blir lettere og bedre distribuert ved 

en slik endring. Det er da opp til RU 

styret å da fordele midlene rettferdig 

 

 

 

 

 

 

 

37/37 stemmer for 

 

Endring går igjennom 
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utover semestrene. Legger et større 

ansvar på internstyret. Det er også 

lettere for fagutvalg å kunne søke og 

benytte seg av tilbudet. Om 

internstyret overtar ansvaret her gir 

dette mulighet for raskere respons 

for søknader, som ellers må vente til 

neste RU-møte om de får støtte – 

dette er urimelig. (Innsendt av RU-

styret 

 

Kommentar: Formell endring, siste 

del gjelder om bestemmelsen om at 

internstyret tar ansvaret for søknader 

om arrangementsstøtte. (Innsendt av 

RU-styret) 

 

 

 

 

 


	01/21-22 Opprop, godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden
	02/21-22 Oppdatering fra fakultetet
	03/21-22 Valg av møteleder, protokollfører, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps
	04/21-22 Orienteringer
	05/21-22 Statuttendringsforslag
	06/21-22 Antall medlem nytt RU-styre
	07/21-22 Valg av nytt RU-styre
	08/21-22 Valg av én representant og to vara til studentparlamentet
	09/21-22 Valg av studentorgan som skal sitte i Realistutvalget
	10/21-22 Oppdatering angående økonomien til RU og gjennomgang av budsjett
	11/21-22 Eventuelt
	12/21-22 Møtekritikk
	13/21-22 Resultat statuttendringsforslag RU 2022/2023

