
Protokoll

RU 02/22-23

Møte i Realistutvalget, UiB

Tid: Mandag 14. november 2022 16:30
Sted: Seminarrom 2+3

Møteleder: Sigrid Vorland
Protokollfører: Markus Cirotzki

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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18/22-23 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:

Ruben Wespestad velges som møteleder og Markus Cirotzki som pro-
tokollfører. Innkalling, dagsorden og protokoll godkjennes.

Tilstede p̊a dagens møte:
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Med stemmerett:
Fra RU-styret:
Sigrid Vorland
Ruben Wespestad
Markus Cirotzki
Fra Realistutvalget øvrig:
Marat FFT
Amadeus Enigma
Astrid Enigma
Thomas Helix
Regine FIL
Nora GFFU
Kristine LFFH
Johanne BFU
Anna Neptun
Julie GFU
Joakim Echo
Son Valens
Sondov Nanos
André Integrerbar
Vegard Lumen
Marius Curie
Marianne Curie
Junior FFT
Ruben MFU

Uten stemmerett:

Vedlegg 1: Protokoll RU 02-22/23

19/22-23 Orienteringer
Orienteringssak

• RU-styret

– Leder

Utfall:

Arrangert tillitsvalgtseminar, st̊att p̊a stand for å promotere fadderstyret,
hatt møte med Nexus ang̊aende veien deres videre, vært p̊a SU-leder møte,
hatt møte med Mjøllnir ang̊aende julebordet og spons. Ble ogs̊a valgt inn i
Læringsmiljøutvalget, som er en kommité Universitetet har som skal jobbe
for bedre læringsmiljø.

– Nestleder

Utfall:

https://ru.w.uib.no/files/2022/10/RU02_22-23-protokoll.pdf
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Mye det samme som leder. Har svart p̊a mails og skrevet innkalling.

– Økonomiansvarlig

Utfall:

Arrangert tillitsvalgtseminar, godkjent søknader om økonomisk støtte.

– PR- og kommunikasjonsansvalig

Utfall:

Ikke til stede

• Studentutvalgsrep.

Utfall:

Vært p̊a SP-møte der Sigrid vart valgt til medlem i LMO komiteen og
diskutert en haug med resolusjoner. Vedlagt under ligger den endelige
innkallinga der man kan sj̊a hvilke saker vi diskuterte. Protokollen er ikke
komt end̊a, men kan sende den om ønskelig n̊ar den kommer.

Vedlegg 2: Enedlig innkalling SP 22-23/04

• Fagutvalgene

– Biologisk fagutvalg

Utfall:

Arrangert Halloweenfest, b̊altur, hatt stand for å verve nytt styre, hatt
programevaluering med instituttet, ny lesesal.

– Curie

Utfall:

Arrangert idrettsdag, Curiekalas, eksamensverksted, og hatt generalforsam-
ling.

– Echo

Utfall:

Arrangert bedpres, halloweenfest, kræsjkurs, Ringenes Herre maraton, ek-
samensfest, laget to undergrupper av Echo; den ene for å ta vare p̊a lesesaler
og den andre et idrettslag. Driver ogs̊a å planlegger bedriftstur.

– Enigma

Utfall:

Har byttet styre.

– Fagutvalg for integrert lektorutdanning

Utfall:

Arrangert klatring og julepils.

https://drive.google.com/file/d/1fhAswZqGKRkzhW6RGnfV20-SRtLeKRfq/view
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– Fagutvalget for fysikk og teknologi

Utfall:

Vært p̊a tillitsvalgtseminar. Planlegger julebord.

– Geofysisk fagutvalg

Utfall:

Vært p̊a tillitsvalgtseminar, arrangert Halloweenfest, julebord og kodekveld.

– Geovitenskapelig fagutvalg

Utfall:

Hatt julegrøt og f̊att nytt styre

– Helix

Utfall:

Ikke s̊a mye.

– Valens - kjemisk fagutvalg

Utfall:

Arrangert Halloweenfest med Nanos og kræsjkurs i KJEM120 og KJEM110.

– Linjeforeningen for fiskehelse og havbruk

Utfall:

Arrangert filmkveld, julbeord for styret og planlegger et til julearrangement.

– Lumen

Utfall:

Arrangert høstfest, idrettsdag med Neptun og Curie, jule-
hygge/eksamensavbrekk, energiseminar og tur.

– Matematisk fagutvalg

Utfall:

Arrangert publecture, hatt arrangement p̊a pihappy to ganger, st̊att p̊a
stand p̊a HVL p̊a karrieredagen og p̊a RFB under #REALISER. Planlegger
semesterfest.

– NANOS

Utfall:

Arrangert halloweenfest, planlegger juleakitvitet.

– Neptun

Utfall:
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Blitt kjent med nye styret, arrangert aktivitetsdag, bedpres og mastersemi-
nar. Planlegger neste semester.

• Nexus

Utfall:

Planlegger vinterlekene, signert avtale med REKOM og er i gang med å f̊a
p̊a plass godene til alle medlemmene i facebook-gruppa.

• Integrerbar

Utfall:

Holder p̊a å skaffe ny kontrakt med Hansa eller Lervig, og planlegger hyttetur
til v̊aren med styret.

• Fakultetsstyrerep.

Utfall:

Ikke til stede

20/22-23 Valg av Studentrep. for Sentral bruker-
gruppe for Nyg̊ardshøyden Sør
Vedtakssak

Hensikt:

De trenger en ny bachelorrepresentant til den sentrale brukergruppen. Ved-
lagt ligger mandaten med mer informasjon. Det blir valg av representant
dette møtet. Kandidater f̊ar mulighet til å presentere seg selv.

Forslag til vedtak:

Vi stemmer over hvem som blir representant med simpelt flertall.

Utfall:

Sondov fra Nanos er eneste som stiller, og blir valgt ved akklamasjon.

Vedlegg 3: Mandat for Sentral brukergruppe

21/22-23 Fadderstyret
Orienteringssak

Hensikt:

Vi har f̊att inn f̊a søkerer til fadderstyret, og har derfor utsatt fristen for å
søke. Vi trenger hjelp fra fagutvalgene til å rekruttere enda fleire.

Utfall:

Sagt at fagutvalga m̊a hjelpe med rekrutteringsprosessen og f̊a folk til å søke.

http://ru.w.uib.no/files/2022/10/18.10.21_Mandat_sentral-brukergruppe.pdf
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22/22-23 Undervisningsprisen
Orienteringssak

Hensikt:

Vi har samlet nominasjoner til undervisningsprisen, og priskomitéen vil
møtes snarlig for å k̊are vinneren. Denne komitéen best̊ar av to reps. fra RU-
styret, en rep. fra hvert fagutvalg, studentrepresentantane i fakultetsstyre
og dekan eller visedekan for utdanning.

Utfall:

Representantene ble orientert om hvordan priskomité møtet kom til å bli.

23/22-23 Day Zero
Diskusjonssak

Hensikt:

RU er blitt invitert til å delta i SDG-konferansens første dag, Day Zero,
den 8. februar 2023. Dette er et arrangement der vi kan vise hva vi gjør
for et grønnere studentliv, hvor vi kan arrangere panelsamtaler, debatter,
workshops, osv. Arrangementet vil foreg̊a digitalt. Fristen for å melde seg
p̊a er 14. november. For mer informasjon, se vedlegget.

Diskusjonspunkt:

Skal vi delta? Hva kunne vi i RU s̊a eventuelt bidratt med/arrangert?

Utfall:

RU kommer ikke til å delta p̊a Day Zero ettersom det var laber interesse for
dette blant representantene og styret.

Vedlegg 4: Info om Day Zero

24/22-23 Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak

Utfall:

Ingen saker

25/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak

Utfall:

Effektivt og godt møte.

http://ru.w.uib.no/files/2022/11/Invitasjon-til-Day-Zero.pdf
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