Protokoll AU-møte 28.05.19
Til stede: Lisa Marie Mandfloen, Mailén Leithe, Arild Johannessen, Torun Isfeldt, Bård Ræstad
Tid: kl 10:00
Sted: Elverum møterom 12

Saksliste:

AU-01/19 Konstituering
01,02,03,04 vedtatt

AU-02/19 Behandling av protokoll fra siste møter
01 vedtatt

AU-03/19 Orienteringer
Forslag 01 vedtatt

Leder:
Invitert av adm dir i SINN til å komme på styremøtet i juni og komme med StInns forventiniger til
helsetilbudet. Torun møter på dette møtet. Tilbudet om å få delta og å bli hørt tas imot med
engasjement av AU.
På neste ledermøte dekan for AMEK og HSV stine og LM skal ha et tema om læringsmiljø ha med
problemstillinger og idemyldring - SHOT i bakgrunn.

Nestleder:
Sommerfest og planlegging og koordinering, planlegge overlapp sette ned punkter som bør gås
gjennom. Fjerner ting fra pc-en.

Fafo:
Torsdag var det UU reviderte kvalitetssystemet (åtte kvalitetspunktene gås gjennom og revideres
internasjonalisering blir et eget kvalitetspunkt), i går etatsstyringsmøte med KD.
Velfer
PM3 og sommerfest, festkomite, jobbet med årbok begynner å få oversikt over bilder det meste har
skjedd på fester og arrangementer ikke fått av de fleste srs, vanksleig å få en god helhet i det. Sender
alt til bård i kveld oppdaterer underveis.

Tannlege i lillehammer har lyst til å gi 2+ % rabatt til studenter
Henge på møter på prosjektrådgiverstillingen i østerdalen for å påvirke, inkluderer gesine i dette.
Komm
Jobbet med valg, vk, intervjuer, markedført pm og valg, SINN og OU(?), nye sider til
studentkalenderen, artikkel på hjemmeside for pM3

AU-43/19 Oppnevne student til koordineringsgruppe overordnet studiestedsutviklingsplan
01: AU oppnevner til å sitte i koordineringsgruppen
Ettersom det ikke finnes noen kandidater oppnevnes kandidatene via e-post innen 03.06.19.

AU-44/19 Sommerfest – evaluering
01 vedtatt

AU-45/19 Oppnevne studentrepresentant til arbeidsgruppe for handlingsplan om likestilling og
mangfold
01: AU oppnevner Gesine Fischer som studentrepresentant i arbeidsgruppen.

AU-46/19 Politikk på etter- og videreutdanninger
01 vedtatt
Protokolltilførsler:

AU-47/19 Overlapp
01 vedtatt
Protokolltilførsler:

AU-48/19 SINN-innspill til styremøte
01 vedtatt

Eventuelt
Mailén og Bård arrangerer noe siste sosialt for AU før sommeren.

