
Årsberetning 2020
Speilvendt er et studenttidsskrift som driftes frivillig av studenter fra hovedsakelig
psykologisk institutt ved UiO. Speilvendt har røtter langt tilbake i tid og er et tidsskrift som
retter seg mot psykologistudenter spesielt og andre psykologi interesserte generelt. Vårt
formål slik det er formulert i vedtektene er todelt: vi skal tilby studentene en sosial arena for
utfoldelse og ytring - kreativt og faglig; og vi vil formidle vår kunnskap til alle med en
generell interesse for psykologi og skaper engasjement rundt faget vårt. Vi vil være en faglig
arena og et sosialt møtepunkt.

Speilvendt ledes av en redaksjon på mellom 5 og 10 personer som har hvert sitt
ansvarsområde. Redaksjonen gjør redaksjonelt- og organisatorisk arbeid, og møtes ukentlig
for å planlegge utgivelse av tidsskriftet og arrangementer i forbindelse med dette (f.eks
idemyldringsmøter, lanseringsfest, skrivemøter). Tidsskriftet utgis 2 ganger pr år. Før
utgivelse av tidsskriftet har redaksjonen et heldagsmøte der vi skriver og ferdigstiller
tekstbidrag. I tillegg til en redaksjon, består speilvendt av studentene som møter opp på
arrangementer, leser, skriver og illustrerer for Speilvendt.

Våren 2020
Redaktør for magasinet var på dette tidspunkt Catherine Sykles. I starten av semesteret ble
det holdt rekrutteringsmøte der to nye medlemmer Ingvild og meg selv ble rekruttert til
henholdsvis korrekturansvarlig og arrangementsansvarlig (et verv delt med en annen student).

I mars kom koronaepedemien for alvor og våren 2020 ble vår drift derfor kraftig hemmet. På
tross av korona klarte vi likevel å utgi 2x utgaver av Speilvendt tidsskriftet og fullførte
dermed “Livsløpet”-trilogien, dette er vi veldig fornøyde med. Dessverre fikk vi ikke holdt
lanseringsfest for noen av utgavene. Vi fikk heller ikke arrangert skriveworkshop slik det
opprinnelig var søkt og innvilget midler til. Redaksjonen opprettholdt en viss møtevirksomhet
gjennom Zoom og utførte de redaksjonelle oppgavene hver for seg hjemmefra. Vi følte alle
på behovet for sosialt samvær, og det kom tydelig frem hvor viktig det sosiale elementet er
for at redaksjonen skal trives og jobbe effektivt. I juni møttes derfor redaksjonen til et
(koronasikkert)heldagsmøte. Dette ble avsluttet med en hyggelig stund i parken. Før
skolestart høsten 2020 møttes deler av redaksjonen igjen for å spille inn Speilvendts første
podkast - et nytt prosjekt Speilvendt ønsker å fortsette med i 2021

Våren 2020 ble det utgitt to utgaver: Voksenliv (mars) og Alderdom (juni). Voksenliv ble
trykket opp i 1000x, mens det ble besluttet å kun slippe Alderdom digitalt.

Høsten 2020
På høstsemesteret kom vi noe sent i gang da det var mye problemer og usikkerhet rundt hvem
som skulle ta over som redaktør og om vi kom til å få et fulltallig styre og fungerende
redaksjon. Det ble også diskutert om vi skulle fryse/legge ned organisasjonen Speilvendt. Til
slutt tok undertegnede over som ny redaktør og vi fikk inn to nye medlemmer. Men mange av



de erfarne redaksjonsmedlemmene gikk ut av redaksjonen. Ved semesterstart hadde vi verken
fulltallig redaksjon eller styre, og de fleste av redaksjonens medlemmer var nye. Dette bød på
noen utfordringer, men ble også en god anledning til å redefinere Speilvendt og hente inn nytt
engasjement og nye ideer.

De første møtene på høsten ble brukt til å jobbe med ambisjoner og retning for Speilvendt
organisasjonen og Speilvendt magasinet, og finne ut hvordan vi skulle jobbe sammen som
redaksjon for å få dette til å funke. For meg som redaktør, har overordnet mål for perioden,
vært å få en velfungerende redaksjon med gode rutiner og arbeidslyst.

I slutten av september fikk redaksjonen tre nye medlemmer og vi fikk et fulltallig styre. I
løpet av semesteret kom enda et medlem til, samtidig som et medlem gikk ut. Det nye styret
ble valgt på ekstraordinær generalforsamling i oktober. Da gikk vi samtidig grundig gjennom
vedtektene og oppdaterte disse. I forlengelsen av dette, fikk vi også oppdatert
brønnøysundregisteret og ny økonomiansvarlig fikk tilgang til bankkonto.

Gjennom semesteret jobbet redaksjonen med den nyeste utgaven av Speilvendt: UNNTAK.
Det ble holdt åpent idemyldringsmøte i forbindelse med dette og dette var vellykket. Vi håpet
lenge at det skulle bli mulig med en lanseringsfest, men endte til slutt med å slippe utgaven
digitalt først, for så å trykke de opp og sette ut på PSI i januar 2021. UNNTAK ble trykket opp
i 300x og vi trykket samtidig opp Alderdom i 200x

Det var planlagt å spille inn en ny episode av podcasten Speilvendtpodden, men dette ble
gjentatte ganger utsatt. Innspillingen er nå planlagt utpå våren 2021 så fort situasjonen tillater
det.
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