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Vi gjør oppmerksom på at det er møteplikt for alle instituttillitsvalgte (ITV)
Dersom du skal forlate møtet før det er ferdig må du gi beskjed til Leif Bjarne eller Elin før
møtet.
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Leif Bjarne eller Elin før møtet.
* = Alle vedlegg blir sendt ut digitalt!
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Noen viktlge begreper

De fleste av ass har nok opplevd

a

delta i rnłter der

enkelte - mer enn andre - tar ordet, far ordet eller
avbryter den sam har ordet, uten at en selv forstr
hvordan dette gr an. Det er i dag etablert en rekke
"Motetekniske begreper" som bade blir brukt og misbrukt:

Tale ri is te
Repi ikk/fe
Taletid (begrenset)
Strek
Dag sordØn /saksliste

Saksopplysning
Voter inge r

FINGERBRU

INNIJEGG

MAR DU VIL HA ORDET I EN DEBATT/DISKLISJON, DER
DU OM ET INNLEGG. DET VISER DU MED A HOLDE EN
FINGER I VWRET (FOR MENNESKER MED NORMAL OPPDRAGELSE
BRUKES PEKEFINGER...) DA BLIR DU SATT PA TALELISTE
OG DU FAR ORDET MAR DET ER DIN TUR.

1EPLIKR

HVIS. DU VIL KOMMENTERE ET INNLEGG ELLER SPRRE
OM NOE I FORBINDELSE MED DET SISTE INNLEGGET,
DER DU ON EN REPLIKK. EN REPLIKK SKAL VJERE KORT
OG KUN ONHANDLE SISTE INNLEGG (DET SKAL MED ANDRE
CR1) IUE WERE ET INNLEGG....) REPLIKX VISER DU
MED TO FINGRER I WERET, FOP.NET SOM ET V-TEGN
(FOR NORMALT FINGERNEMME MENNESKER BRUKES PEKEFINGEP.
OG LANGFINGER
.....

SAKZOPPLYSNING HVIS NOEN SIER NOE SCM IKKE STEMMER ELLER HVIS
DET MANGLER INFORMASJON ON MOE I ET INNLEGG/REPLIKK
KAN DU BE ON SAKOPPLYSNING. DA FAR DU ORDET NED EN
GANG. DET VISER DU MED A FORME EN T MED HENDENE, SANT
A SI "SAKSOPPLYSNING".
ORDET TIL DAGSORDEN HER BRUKES DET SANNE TEGNET SCM VED SAKS
OPPLYSNING, MEN DU SIER "ORDET TIL DAGSORDEN" ISTEDEN
FOR "SARSOPPLYSNING".

m
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Talerliste

Dat er nyttełst for en moteleder 5 huske alte dem sam
har bedt am 5 fÆ ordet. Sam huskeUste benytter han/hun
seg av en talerliste:

Innlegg

Replikk

Pia Fredriksefl

Anne Dłrum
Jan Aas

Ved storre młter benytter en seg gjerne av en "bisitter
i tillegg tit dirigenten. Dennes oppgave er blant annet
A hjelpe dirigenten li fore talerlisten.

Repllkk

Det

a be am ordet tit repiikk er det svrt mange som

benytter sag av, men dessverre mest i utide. Sam dare
ser ovenfor sÆ er dat satt opp to navn 1 kolonnen for
replikk. Dette har sin bestemte grunn. Normalt gis dat
anledning tit at deltakerne kn f to replikker UI ett
inniegg. I tillegg
anledning tit

far den sam har hoidt inniegget

en svarreplikk. Replikkene er som regel

afltid ticisbegrenset. Replikk nyttes ofte, men mest i
utide! Crunnen ti!, denne pastanden er at en reptikk
skal vre rettet mat det foregaende taler sa, og innholdet
I talen. MEN det sam skjer er at han/hun sam bar am
replikken kommer med et eget inniegg. Dersom dette
skjer, skal motelederen bruke kiubba og papeke at dette
er et innlegg og ikke en rpIikk. Vedkommende kan da
U mulighet til

a fore sag opp pa talerlisten.

Nr dat

fr-a salen ropes "saksopplysn;ngu skal vedkommeflde
ogsa fA ordet straks.
Viktig 5 merke seg er at dette
ogs misbrukes. En saksoppiysning skal kun inneholde
fakta Om
den saken sam diskuteres, og !KKE vre et
lnnlegg for eget syri!

Dagsorden/saksriste

Alle młter skal ha en dagsorden eller en saksliste. Dette
for A sikre en demokratisk behandling av sakene, 09

c

for at deltakerne

pa forhnd vet hvlike saker sam skal

behandles og i hvilken rekkefłlge.
Bade dagsorden 09 saksliste skal godkjennes ved Æpningen
av motet.

NOrdet til dagsorden

NÆr en młtedeltaker ber om ordet til dagsorden - norrnalt
ved

a rope "til dgsorden" skal vedkomrnende fA ordet

straks. Vedkommende kan ikke berłre innholdet I den
saken sam diskuteres, men eventuelt sette f rem forsiag
om strek, begrensing av taletiden eller sette from kritlkk
av młtelederen. "TIl dagsorden" brukes ogs I do tilfeller
der en taler ikke holder seg til saken, og I stedet prater
am noe helt annet. Dersom młtelederen ikke fłlger med,
og "kiubber vedkommende", er det fulit ut berettiget
at motedeltakerne gjor motelederen oppmerksom

pa for-

holdet. "Ti1 dagsorden" ken selvsagt benyttes I motor
hvor dot kun er vedtatt saksliste,. men ikke daasorden.

Strek

I praksis betyr dette at talerlisten Iukkes, 09 ingen
fiere her da anledning til
Strek kan settes

a tegrie seg pa talerlisten.

pa to mater:

16

16

lb

I. Strek med łyeblikkelig virkriing! Noe som vil si at
salen ikke gis anledning til

a tegne seg I dot hele tatt,

oiler;
2. Strek med anlednirig til A tegne seg under neste

innlegg.
Forsiag om strek skal all tid stemmes over, og alternativ
2 ovenfor or det most brukte.

V I K T I C:
Mir strek er satt er det IKKE by tU A fremsette nye
forslag, eller trekke tidligere fremsat -te forsiag! Crunnen
til dette er at det ikke lenger or anledning for salon
tegne seg

pa

talerlisten,

silk at deltakerne ken

kommentere de "nye forslagene’,

Votering eUer avstemning er to sider av samme sak.

Votering

Nr en sak er utdebattert og det foreligger en rnengde
forsiag

pa

bordet, er det młtelederen virkalig far

mulighet UI

a

vise sine kvalifikasjoner. Da skal det

settes opp en "voteringsorden. Voteringsorden er den
rekkefolgen farslagene skal stemmes over, og denne
skal aittid godkjennes av salen for avstemningen tar
till

Fłlgende prinsipper skal legges tit grunn ved oppsettlng
av en voteringsorden:

Er det tale om en uttalelse er rekkefłlgen:
1. Utsette(alltid fłrste votering).
2. Avvise (vi skat ikke uttale oss)
3. AIIe delforslag/endringsforslag
4. Uttalelsen under ett.
Foreligger det to eller flere alternative forsiag settes
disse opp mot hverandre og salen avgjłr hvilket av forslagene soni skal legges tit grunn.
Er det tale om innkjp a’ kaffetrakter er felgende
rekkefolge naturl ig:

1. Utsette (afitid fłrste votering)
2. Avvise (ikke kjope)
3. Prinsipp om hvordan pengene skal skaffes
(lotteri, basar 01. mot bevilgning fra studentrdet)
Z

Hvor mye skal kaffetrakteren koste, eller for eks.

stOrrelsen

pa

bevilgningen.

G. Hoyeste belłp mot resterende forsiag dersorn dette
finnes.

Julia 90
Nk

Gode råd for møtedeltakelse
1. Vær punktlig. Møt opp noen minutter før møtet skal settes. Kommer du
for sent er det andres tid du kaster bort.
2. Møt godt forberedt. Om du representerer noen er det ditt ansvar å være
ajour med deres synspunkter i sakene.
3. Vær aktiv, men ikke bli en møteplager. Poenget med at alt skal være
«formelt riktig» er ikke at alt skal være formelt riktig, men at ingen skal bli
overkjørt i behandlingen.
4. Vær alltid saklig. Det går et skille mellom å få fram noen morsomme
poenger i et innlegg, og det å latterliggjøre saker som for andre kan være
alvorlige.
5. Ta ordet, men kun når du har noe å tilføre saken, ikke for å trekke ut
saksbehandlingen. Hvis du først har kommet med et poeng er det ingen
grunn til å gjenta det samme poenget flere ganger.
6. Respekter hverandre. Det kan være skummelt å holde innlegg,
latterliggjøring kan i verste fall gjøre at man aldri holder et innlegg igjen.
Respekter også andres tid, hvis et innlegg kan holdes kortfattet er dette
bedre enn en lang tale.
7. Følg med. Ikke bruk møtetiden til sosiale medier eller andre ting som ikke
er direkte relatert til møtet eller sakene som behandles. Slikt kan virke
forstyrrende for andre, og kan skape dårlig møtekultur.
8. Replikker er til for å kommentere det foregående innlegg. Vær kort, og
kom med noe nytt i forhold til foregående innlegg.
9. Fakta. Saksopplysning skal ikke inneholde «jeg tror/mener/syns …» Den
skal inneholde klare fakta som er relevante for saken
10. Kom med saker! Er det noe du syns Studentrådet bør ta opp? Snakk med
en av de fakultetstillitsvalgte.

Hersketeknikker
I alle møtesituasjoner kan det forekomme at noen bruker hersketeknikker for å
få frem sitt poeng, eller for å diskreditere andres poeng. For å ha en god
møtekultur må vi være bevisste på hersketeknikker, og si ifra når de brukes.
Husk, det er ikke alltid hersketeknikker brukes bevisst, derfor er det viktig å
gjøre seg bevisst dem. Under følger en oversikt over de fem hersketeknikkene
som Berit Ås «fant opp».
Usynliggjøring
 Er når individer blir bortglemt, forbigått eller «overkjørt»
 Hva: Noen avleder oppmerksomheten fra deg mens du snakker; Ingen
kommenterer det du nettopp har sagt (som om du ikke har sagt noe)
 Motstrategi: Bli synlig, vent med å snakke til det er stilt rundt deg; Still
spørsmål, unngå å anklage.
Latterliggjøring
 Når individers innsats blir hånet eller ledd av
 Hva: Handler om morsomheter på andres bekostning; Du blir hånet
eller ledd av.
 Motstrategi: Ikke le med, still for eksempel følgende spørsmål «Vent litt,
kan du gjenta det du sa? Forstår jeg rett?»
Tilbakeholdelse av informasjon
 Når individer av gruppe A, som en selvfølgelighet, henvender seg til
andre individer av gruppe A, og individer av gruppe B ikke gis
informasjon
 Hva: Du får ikke viktig informasjon; Du blir ikke invitert til møter som
har betydning for ditt arbeid; Du får ikke vite om bakgrunnen for at
avgjørelser tas.
 Motstrategi: Si at dette er et strukturelt problem; Si ifra at
informasjonsstrukturen er for dårlig.

Dobbeltstraffing
 Enten er du for passiv, eller for pågående …
 Hva: Du straffes for det du gjør; Du straffes for det du ikke gjør.
 Motstrategi: Fortell om dine valg og prioriteringer.
Påføring av skyld og skam
 Påføring av skyld og skam foregår gjennom latterliggjøring, ydmykelser,
blottstillelse og ærekrenking.
 Hva: Du blir påført skyld og skam for noe du ikke har gjort, eller kunne
hatt innflytelse over (kan være vanskelig å identifisere).
 Motstrategi: Forsøk å intellektualisere situasjonen, hva hendte og
hvorfor?
Kilde: Professor i sosial psykologi Berit Ås; Svandis Benediktsdottir, likestillingsrådgiver ved
NTNU.

REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 21.11.17, kl 16.15
Felles med SU i aud. D3, deretter i D107
Møteleder:
Referent:

Leif Bjarne Hammer
Elin Juliussen

Studentrådet HFs medlemmer:
Internt ansvarlig
Fakultetsansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig
Eksternt demokratisk ansv.
Musikk
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)

Leif Bjarne Hammer
Karoline Nygård Jermstad
Per Kristian Berget
Felipe Fawcett
Fredrik Haga
Victor Elias Okpe
Katrine Landaas

Historiske studier DRV
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Filosofi og
Religionsvitenskap (IFR)
Kunst- og medievitenskap (IKM)
Kunst- og medievitenskap (IKM)

Annbjørg Pasteur Stø
Sondre Rekdal
Johanne O. Torheim
Kamilla Østerberg
Eivind Rindal
Wivi Holte Amundsen
Astrid Østigård

KULT
Europastudier
Europastudier
HTV HF

Bård Torvetjønn Haugland
Charlotte Eide
Tobias Røed
Oda Jønland

Meldt fravær:
Historiske studier ARK
Musikk

Tone-Merete Øverby
David Brüggemann

Ikke møtt:
KULT
Språk og litteratur (ISL)

Ida J. Ingebrigsten
Anthony X. Domansky

Observatører:
Studenttinget

Johannes Bjartnes

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

Studentrådet HF
Referat fra Studentrådsmøte 21.11.17
Side 2 av 3

Ref-sak 27/17 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 14.11.17
Godkjent.
Ref-sak 28/17 Saker fra Studentrådsrepresentantene.
Orientering fra FTVene.
Hva skjer på kontoret?
IFR Har vært på utvidet ledergruppemøte – ex.phil skal utvides til å gjelde hele NTNU så
instituttet har en resurskrevende oppgave foran seg.
ARK Har vært på programrådsmøte
HTV Har vært i Lektoravisa
IHS Instituttet sliter med å forstå at PTV skal velges av studentene – ikke plukkes av de
ansatte
Har vært vara for PTV på et møte
Det skal vær minst 3 ref.grp.studenter i hvert emne
KULT Ingenting å melde
Musikk Fått et eller annet 
ISL Har hatt møte med PTVene
IKM Har vært på inst.møte
EURO Har hatt allmøte og valgt ny PTV; Sara
Problemene med fordelingen av masterlesesaler er ordnet
Stipendordningen for praksisplasser er urettferdig
Vært i programrådsmøte
Har jobbet videre med undersøkelsen
Har mailet med instituttet om info om PTV
FTV Felipe Var på konstituerende STi-møte forrige uke. Han ble valgt inn som internasjonalt
ansvarlig
FTV Leif Var også på konstituerende STi-møte
Bjarne Har forberedt studentrådsmøtet og avslutningsmiddagen vår
Har sendt ut strategiutkastet
FTV Karoline FTVene bli invitert til formøte til UU og Styret. Er det interesse for et tilsvarende
møte før fakultetsmøtene?
FTV PerK Har vært stum
STi Johannes Det er valgt nytt AU til STi 2018.
Vært på rektors møte med inst.lederne
Hva har #meetoo å si for akademia?
O-sak 08/17 Studieforskrift og studenters rettigheter
Utgår pga sykdom
O-sak 09/17 Studentombudet
Lennart Soligård presenterte seg og gikk gjennom mandatet til studentombudet.
Mandatet følger vedlagt.
O-sak 10/17 Helsefremmende studentmiljøundersøkelse
Linn Bråten orienterte om undersøkelsen som er en del av masteroppgavene hennes.
Undersøkelsen er sendt til 5 institutter; ISA, OPS, ILU, ISL OG IHS.
Linken til undersøkelsen kan deles med alle studenter på hjemmesiden vår og på
Facebook. Hun oppfordret til å dele dette med så mange som mulig.

Studentrådet HF
Referat fra Studentrådsmøte 21.11.17
Side 3 av 3

HF-sak 37/17 Evaluering av semesteret
Evalueringsskjemaene ble levert ut og det ble satt av tid til å fylle ut disse.
Leif Bjarne vil gå gjennom skjemaene og samle innspillene

HF-sak 38/17 Eventuelt
Oda Stilte spørsmål med åpningtidene i kantina i eksamenstiden.
Det ble en liten diskusjon og det vil bli sendt inn et «krav» til SiT om utvidet
åpningstid i eksamenperioden
Evaluering av møtet
Fint, kort, effektivt møte
Bra eventueltsak
Greit møte, fine orienteringssaker
Bra presentasjoner fra Lennart og Linn
Fint med orienteringssaker på møtene
Blir spennende til neste semester
Fint med evalueringen, som så kan brukes i planlegginga av neste semester
Engasjementet blir bedre når vi diskuterer sak i motsetning til å diskutere organisering
Mer innhold i møtene er ønskelig
Fint siste møte

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
O-sak 08/17, O-sak 09/17, O-sak 10/17
Ref-sak 27/17, Ref-sak 28/17
HF-sak 37/17, HF-sak 38/17
Evaluering av møtet
Møtet ble hevet 18:05

Leif Bjarne Hammer

Elin Juliussen

møteleder (sign.)

referent (sign.)

HF-sak 01/18
Saksbehandler: Elin Juliussen

MØTEDATOER VÅREN 2018
Vi skal ha studentrådsmøter:

6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4 og 8/5

KAFFE/KAKE-TIL-MØTENE-LISTE – VÅR 2018
FTVene
Kunst- og medievitenskap (IKM)
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Europastudier
HTV ILU
Musikk
Språk og litteratur
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Filosofi og religionsvitenskap (IFR)

30/1
6/2
20/2
6/3
20/3
¾
17/4
8/5

De som ikke får tildelt ansvar nå i høst, må regne med å få dette til våren.
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne FTVene/Elin beskjed om det.

HF-sak 02/18
Saksbehandler: Leif Bjarne Hammer

OPPNEVNING AV STUDENTER TIL VURDERING AV PEDAGOGISK
KOMPETANSE VED ANSETTELSER I UNDERVISNINGS- OG
FORSKNINGSSTILLINGER – VÅR 2018
I henhold til punkt 2 og 3 i “Retningslinjer for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner hos
søkere til vitenskapelige stillinger” vedtatt av Kollegiet 22. Januar 1998 (K-sak 19/98), skal det
til alle slike ansettelser foretas en helhetlig pedagogisk vurdering av kandidatene. I gruppen som
foretar vurderingen, skal studentene være representerte. Det er studentorganet ved det aktuelle
fakultetet som utnevner en student til pedagogisk komité. I vårt tilfelle er dette de
fakultetstillitsvalgte (FTVene).
FTVene har vurdert det mest hensiktsmessig å oppnevne en fast representant for våren 2018 til
slike komitéer for hvert institutt. Dersom representanten ikke har anledning til å delta vil FTVene
utnevne en ny representant i enkelttilfeller.
Språk og litteratur
Filosofi og religionsvitenskap
Musikk Dragvoll
Musikk Konservatoriet
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Kunst- og medievitenskap
Tverrfaglige kulturstudier

