REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 19.09.17, kl 16.15 i D9
Møteleder:
Referent:

Leif Bjarne Hammer
Elin Juliussen

Studentrådet HFs medlemmer:
Internt ansvarlig
Fakultetsansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig
Studentpolitisk ansvarlig
Musikk

Leif Bjarne Hammer
Karoline Nygård Jermstad
Per Kristian Berget
Felipe Fawcett
Fredrik Haga

Musikk

David Brüggerman

Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Filosofi og Religionsvitenskap (IFR)
Filosofi og Religionsvitenskap (IFR)
Kunst- og medievitenskap (IKM)
Kunst- og medievitenskap (IKM)
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Program for europastudier
Program for europastudier

Katrine Landaas
Sondre Rekdal
Tone-Merete Øverby
Kamilla Østerberg
Eivind Rindal
Astrid Østigård
Wivi Holte Amundsen
Bård Torvetjønn Haugland
Charlotte Eide
Tobias Røed

Meldt fravær:
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
HF HTV

Victor Elias Okpe
Anthony Xanthopoulos Domansky
Annbjørg Pasteur Stø
Johanne Orerød Torheim
Ida Johnsen Ingebrigsten
Oda Jønland

Ikkje møtt:

Observatører:
Studenttinget

Johannes Bjartnes

Studentrådet HFs saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent.
Møteleder, ordstyrer og referent valgt.
Ref-sak 19/17 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 29.08.17
Referatet ble godkjent.
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Ref-sak 20/17 Saker fra Studentrådsrepresentantene.
Orientering fra FTVene.
Hva skjer på kontoret?
IFR Har tatt opp ventilasjon i helgene
Kamilla skal holde ref.gruppekurs i uke 39
Sti Hadde Sti-møte forrige torsdag.
Historie Fikk eksamensdatoer som krasjet – dette ordnet seg
Annbjørg har startet med kontorvakt.
Studieplan ble endret på 1. årsstudiet uten at studenten ble orientert om dette
IKM Vært i møte med inst.leder
Har ansatt ny inst.leder
ISL ½-dags seminar om hva som skjer med ansettelser
Mangler noen PTVer
KULT Har ikke skjedd noe
Musikk Prpøver å få kontakt med alle PTVene
Har årsmøte i linjeforeningen på mandag
Planlegger allmøte med valg av PTVer
David vil lage egen rutiner på konservatoriet
ARK Har hatt allmøte og valgt ny ITV; Johanne
Kontordag på mandager
EURO Lagger en spørreundersøkelse, har søkt instituttet om premie
Etterlyser hvem som er ref.gruppestudenter på emnene
Har stått på stand og blæstet om reg.gruppekursene
FTV Leif Har vært på Oppstartseminar for HF og SU, og på STi sitt seminar
Bjarne Vært i fak.styremøte
Har skrevet svar til fakultetet om rutinene ved linjeforeningenes opptak ved HF
Kakeliste er laget
Vært i møte med dekan
FTV Felipe Har laget høring om utveksling sammen med STi
Har vært på vårt oppstartseminar og på Sti sitt
STi jobber med å forebygge mobbing i utdanningen
FTV Karoline Vært på vårt seminar
Vært på Sti-møte
Vært på møte med prodekan
FTV Per K
Sett på opptakstallene til HF
Jobbet med linjeforeningsforumet – nye regler
På kontoret
Hele Sprett2-området er nå på en minnepinne.
Banner med reklame for TrønderEnergi står i gata ved Bibliotektrappa

HF-sak 23/17 Hvordan vil vi ha møtene våre?
Leif Bjarne orienterte om saken.
Delt møteleder og ordstyrer vil bli testet ut. Møteleder styrer hva det sankkes om.
Ordstyrer – hvem som snakker.
Håndvifting unngår vi.
Digitale sakspapirer prøves ut i høst.
Møtekultur er det greit å friske opp
Saker skal legges frem på en ikke ledende måte
Jo bedre utfyllende sakspapirene er jo bedre blir diskusjonen
Diskusjonene skal være saklig
Sakspapirene skal vises på skjerm i møterommet.
Noe skeptisk til PCer rundt bordet, men vi er selv ansvarlig for å følge med i
diskusjonen.
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De som ønsker utskrift av sakspapirene sier fra om dette til konsulenten i god tid.
HF-sak 24/17 Diskusjonssak om Studentrådsavis
PK innledet og orienterte om hva han foreslår.
Det skal være en lavterskel oppgave, frivillig å delta.
Dette vil være et felles prosjekt med Studentrådet SU
Vi går for et prøveprosjekt og setter det opp som egen post på studentrådsmøtene når
Studentrådet SU har sagt sin mening om saken
HF-sak 25/17 Valgkomite
Per Kristian orienterte om saken.
Vi skal ha en felles valgkomite med Studentrådet SU, som skal planlegge og
organisere valguka. Det skal være 2 FTVer og 2 ITVer
Det ble etterlyst et mandat for komiteen.
Når er valguka? Hvem vil være med: Sondre, Wivi og Astrid meldte seg
Det ble gjort klart til valg, men så trakk Wivi seg, og Sondre og Astrid ble klappet inn.
HF-sak 26/17 Eventuelt
Felipe orienterte om at han, Anja og Johannes fra STi holder på med en høring om
utveksling sopm vil komme snart.
- VT skal ha valg til Kulturstyret snart.. Interessert så ta kontakt med Felipe
Charlotte informerte om at HF jobber med avtale med Europakontoret
Eivind ønsker at saker som tas opp i STi og VT skal tas opp
- Kursing i sakskriving
Wivi informerte om VT-kampanjen for å fjerne nattaksten på buss
Evaluering av møtet
Artig møte.
Usikker på taletid
Dersom en krever det så skal det være skriftlig votering
Fint møte
Bra diskusjoner
Bra møtekultur og gode debatter
Positivt at mange har noe å si
Litt kjedelige saker
Gleder seg til de politiske sakene kommer
Godt møte
Snakk høyere

Møtet ble hevet 18.02

Leif Bjarne Hammer

Elin Juliussen

møteleder (sign.)

referent (sign.)

