REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 21.03.17, kl 16.15 i D151
Møteleder:
Referent:

Magnus H. Fjellstad
Elin Juliussen

Studentrådet HFs medlemmer:
Internt ansvarlig
Fakultetsansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig
Eksternt demokratisk ansv.
Musikk
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Historiske studier DRV
Kunst- og medievitenskap (IKM)
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Program for europastudier
Program for europastudier
ILU HTV

Magnus Hansen Fjellstad
Karoline Nygård Jermstad
Per Kristian Berget
Felipe Fawcett
Fredrik Haga
Katrine Landaas
Charlotte Sant
Sandra Haltbakk
Sondre Rekdal
Tone-Merete Øverby
Erlend Børseth
Wivi Holte Amundsen
Kristine Sommerset Bjartnes
Bård Torvetjønn Haugland
Charlotte Eide
Ingvild Clementsen Kayser
Kristine Sverdrup

Meldt fravær:
Filosofi og religionsvitenskap (IFR)
Musikk
Kunst- og medievitenskap (IKM)

Kamilla Østerberg
Ada Mathea Hoel
Astrid Østigård

Ikke møtt:
Historiske studier ARK
Filosofi og religionsvitenskap (IFR)

Benjamin Morris King
Runa Eide Frøiland

Observatører:
Studenttinget

Studentrådet HFs saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent.
Møteleder og referent valgt.

Johannes Bjartnes
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O-sak 01/17

Innlegg fra studentprestene om oppfølging av studenter
Studentprest Tom Elvebakk kom og orientert om hva prestene jobber med og hva de
kan hjelpe med.

Ref-sak 07/17 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 07.03.17
Referat godkjent med endring.
Ref-sak 08/17 Saker fra Studentrådsrepresentantene.
Orientering fra FTVene.
Hva skjer på kontoret?
Euro BA og MA-programmet får endringer til høsten 2017 (På BA fryses tysk, fransk og
spansk)
ARK Planlegger allmøte for valg av ny ITV og samarbeider med linjeforeningen om dette.
Jobber med å få delta på inst.møtene
IPL Har ansettelser
Vært på styremøte
ILU Lite som har skjedd
Musikk Vært på utvidet ledermøte.
Har hatt workshop om sosialt arbeid og lærimgsmiljø
KULT Planlegger allmøte
Historie DRV Planlegger allmøte
Har hatt møte med PTVene
Vært på møte med leder for kulturminneforvaltning
Har ansettelser
FTV Karoline Jobber med ref.grp.rapporter
Jobber med kvalitetssikring av MA
Vært i div møter
FTV Magnus Jobber mwed honoreringen av de tillitsvalgte opp m ot fakultetet – det vil bli laget en
avtale med fakultetet som er lik den gamle avtalen Studenttinget hadde med rektor.
FTV Per Jobber med profilering av valguka
Kristian Jobber også med å tilpasse bildene av alle sammen
Faddermottaket her på Dragvoll står uten Idrettssenteret foreløpig, men det jobbes
med saken
FTV Felipe Jobber også med mottaket til høsten. Har tatt dette opp med dekan og prodekan.
Vært i møte med Studenttinget om utveksling
Det er vannlekkasje under D15
Studenttinget Jobber med solidaritetsverv sammen med SAIH
På kontoret Vi kan oppbevare RollUps, men send mail om at dem må hentes inne 2 dager – ellers
blir den kastet.
HF-sak 12/17 Høring om endringer i studieforskriften - sensur
FTV Karoline oppsummerte litt fra høringsutkastet og den ble diskutert.
Karoline tar med seg innspillene og skriver høringen, som vil følge referatet.
HF-sak 13/17 Eventuelt
Elin Kom med informasjon om naziplakatene som var satt opp i gata.
Magnus Siste studentrådsmøtet vårt må flyttes fra 2/5 til 9/5 for å ha siste møtet samtidig med
Studentrådet SU. Da avslutter vi med en god middag etterpå.
Møte 18/4 kan kanskje bli avlyst
Karoline Etterlyste svar på mailen om ref.grp.rapportene
Per Kristian Etterlyste konkurranseinstinktet til ITVene. Det blir poeng for å stille som tellekorps
for andre institutter i konkurransen om mest aktivitet i valgperioden
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Kristine Tok opp muligheten for digitalisering igjen. Vi skal prøve med kun digital innkalling
og så viser vi sakspapirene på storskjermen.
VT Jørgen Orienterte om at det er valg til Velferdstinget på STi-møte 5/4.
Han orienterte litt om hva VT jobber med.
Evaluering av møtet
Fint møte, gode diskusjoner
Bra møte, hyggelig å delta
Bra kake
Kaken bør komme tidligere i møtet
Litt gøy at sakene kom i noe rotete rekkefølge
Studentpresten fikk litt for lang tid
Vi fikk litt for kort tid til høringa
Karoline presenterte høringa på en fin møte
Mye engasjement
Fint at Magnus ble holdt litt i ørene med saklista
Elin klaget på at det snakkes for lavt
Møtet ble hevet kl 17.54

Magnus H. Fjellstad

Elin Juliussen

møteleder (sign.)

referent (sign.)

