
Protokoll

RU 05/22-23

Møte i Realistutvalget, UiB

Tid: Mandag 20. februar 2023 16:30
Sted: Grupperom 1

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/


Side 2 av 7 RU 05/22-23

Dagsorden

26/22-23 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden,
saker til eventuelt og godkjenning av protokoll
Vedtakssak 3

27/22-23 Orienteringer
Orienteringssak 4

28/22-23 Ny modell for opptak til høyere utdanning
Diskusjonssak 6

29/22-23 Fadderstyret og velkomstuken
Diskusjonssak 7

30/22-23 Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak 7

31/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak 7



Side 3 av 7 RU 05/22-23

26/22-23 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 Markus Cirotzki som protokollfører.
Innkalling, dagsorden og protokoll godkjennes.

Tilstede p̊a dagens møte:

Med stemmerett:
Fra RU-styret:
Sigrid Vorland
Victoria Liseth
Ruben Wespestad
Markus Cirotzki
Fra Realistutvalget øvrig:
Vegard Lumen
Lene LFFH
Stine Geovitsenskap
Amadeus Enigma
Sondov Nanos
Marius FIL
Thomas Helix
Sigrid Son Valens
Hanna BFU
Nora GFFU
Anna 6 Neptun
Marianne Curie

Uten stemmerett:
André Integrebar
Cristian Integrerbar
Mai Lin Nexus

Vedlegg 1: Protokoll RU 04-22/23

https://ru.w.uib.no/files/2023/01/RU04_22-23-Protokoll.pdf
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27/22-23 Orienteringer
Orienteringssak

• RU-styret

– Leder

Utfall:

Har ordna med fadderstyret, hatt møte med biblioteket om hva de kan gjøre
for å formidle alt de tilbyr studentene, vært p̊a SU-forum, og hatt møte om
studentvalget.

– Nestleder

Utfall:

Mye samme som leder minus SU-forum.

– Økonomiansvarlig

Utfall:

Mye samme som leder. Sendt inn regnskap, laget nye budsjetter; RU f̊ar
like mye penger, men ikke like mye til overs som tidligere.

– PR- og kommunikasjonsansvalig

Utfall:

Mye samme som resten av styret. Har ogs̊a hatt et intervju med Studvest
om renoveringen av RFB.

• Studentutvalgsrep.

Utfall:

Skal p̊a et møte førstkommende mandag.

• Fagutvalgene

– Biologisk fagutvalg

Utfall:

Arrangert: vinterbading, valentines, tacomiddag med styret, åpnet ny
lesesal, planlegger quiz. H¿ar ikkje penger hyttetur, s̊a den blir avlyst.

– Curie

Utfall:

Arrangert ”fuck cancer” workshop, arrangert hyttetur og buldring

– Echo

Utfall:

Ikke til stede
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– Enigma

Utfall:

Arrangert tur til San Franscico(!), og hatt galla.

– Fagutvalg for integrert lektorutdanning

Utfall:

Oppstart av Real Lektor(linjeforening for realfagslektorer), og har klart å
fylle alle stillingene i styret. Arrangert quizkveld.

– Fagutvalget for fysikk og teknologi

Utfall:

Planlegger oppstart av orakel og har arrangert filmkveld (Doppler)

– Geofysisk fagutvalg

Utfall:

Arrangerer fest i helga, planlegger hyttetur rundt 17. mai og holder p̊a å
bytte navn.

– Geovitenskapelig fagutvalg

Utfall:

F̊att nytt styre, arrangert karrieredag og bli kjent kveld.

– Helix

Utfall:

Planlegger trafikklysfest. Åpning av ny lesesal; Biosfæren.

– Valens - kjemisk fagutvalg

Utfall:

Arrangert paint and sip, planlegger Høyt og Lavt i slutten av mars. Ogs̊a
arrangert beerpongturnering

– Linjeforeningen for fiskehelse og havbruk

Utfall:

Vært p̊a H̊ap i Havet Tromsø. Arrangert nytt̊arsgalla og quiz

– Lumen

Utfall:

Arrangert nytt̊arsbord og hatt Bedpress med Odfjell.

– Matematisk fagutvalg

Utfall:

Arrangert Pi happy to ganger siden sist.
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– NANOS

Utfall:

Lite som skjer, har d̊arlig økonomi

– Neptun

Utfall:

Arrangert nytt̊arsfest, bedpress med Odfjell, padelturnering. Planlegger
cocktails and science p̊a fredag og planlegger hyttetur

• Nexus

Utfall:

Arrangert kickoff fest p̊a Heidis. Delte ut fastelavnsboller p̊a Fastelavn.
Fortsetter planlegging av Vinterlekene. Skal skaffe klistremerker i stedet for
app for REKOM avtalen.

• Integrerbar

Utfall:

Arrangert internfest med trafikklystema, planlegger Integrerbarlekene, noe
som er for alle studentene p̊a linjene

• Fakultetsstyrerep.

Utfall:

Var p̊a møte forrige uke der tema var Nyg̊ardshøyden sør og budsjett.

28/22-23 Ny modell for opptak til høyere utdan-
ning
Diskusjonssak

Hensikt: Opptaksutvalet, leia av Marianne Aasen, jobba mellom april 2021
og desember 2022 med mandatet om å g̊a gjennom dagens opptaksregelverk,
og foresl̊a eit nytt system for opptak til høgare utdanning. Utvalet kom med
fleire anbefalinger:

• Førstegangsvitnem̊alskvote og ordinær kvote sl̊as sammen til ei karak-
terkvote, som utgjør den primære rangeringsmetoden for søkerer til
høyare utdanning

• Søkerer som ikke har gode nok karakterer skal f̊a en ny sjanse gjennom
ei opptaksprøve

• Alle tilleggspoeng fjernes

• Det skal fortsatt vere moulig å ta nye fag, men ikke forbedre karakterer

• Fjerne kjønnspoeng, og innføre kjønnskvoter p̊a noen utdanninger
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• Fjerne karakterkrav p̊a blant anna lektorutdanninger

Utfall:

Fikk diskutert rundt hva vi synes om ny modell, men ikke mulighet for å
sende inn forslag ettersom fristen gikk ut før møtet. Hadde derimot opplyst
om fristen før den gikk ut.

29/22-23 Fadderstyret og velkomstuken
Diskusjonssak

Hensikt:

Vi har f̊att arrangementansvarlig i fadderstyret. N̊a lurer vi p̊a om fagut-
valgene kan samle sammen resten av stillingene.

Utfall:

Ble enige om at fagutvalgene har en egen dag i velkomstuken, detaljer blir
planlagt av Fadderstyret og Nexus-komitéen

30/22-23 Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak

31/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak

Utfall:

God veggiepizza, effektivt, husk å trykk skal p̊a fb-arrangement slik at riktig
mengde pizza blir bestilt, d̊arlig rom, d̊arlig plass, lite pizza.
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