REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 02.10.18
kl 16.15 i rom D9
Møteleder:
Referent:

Per Kristian Røkkum Berget
Elin Juliussen

Studentrådet HFs medlemmer:
Fakultetsansvarlig
Internt ansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig
Læringsmiljø ansvarlig
Musikk
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Historiske studier ARK
Religionsvitenskap (IFR)
Filosofi (IFR)
KULT
KULT
Europastudier
Europastudier
HTV HF

Karoline Nygård Jermstad
Per Kristian Røkkum Berget
Sondre Rekdal
Annbjørg Pasteur Stø
David Brüggemann
Sandra Haltbakk
Håkon Gravem Isaksen
Maria Helene Hanssen Beck
Tor-Einar Siebke
Johanne Berger
Tone-Merete Øverby
Eivind Rindal
Mona Simers Mehus
Maria Langenes Martinsen
Martine Kvarstein
Tobias Røed
Gina Bjelland
Gustav Hopen

Meldt fravær:
Språk og litteratur (ISL)
Kunst- og medievitenskap (IKM)

Anja Liberg Forsbakk
Marvel Leonhardsen

Ikke møtt:
Musikk
Kunst- og medievitenskap (IKM)

Viktor Einarssønn Lunde
Sindre Sierk Rian

Observatører:
Studenttinget

Ingen

Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent.
Møteleder og referent valgt.

O-sak 9/18

Ref-sak 16/18

Internasjonal seksjon
Wolfgang Laschet fra internasjonal seksjon orienterte om utveksling.
Godkjenning av referat frå Studentrådet HFs møte 02.10.18
Referatet ble godkjent.
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Ref-sak 17/18

Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene

FTV Karoline
IFR
IHS ARK
KULT

har jobbet med utveksling
har hatt kontorvakt, ellers lite som har skjedd
har hatt allmøte hvor Tone Merete ble gjenvalgt som ITV
har vært på utvidet ledermøte
Maria har vært på programrådsmøte
ingenting har skjedd siden sist
har vært på inst.styremøte
har vært på lektorseminar og presentert studentdemokratiet
Arrangert på quiz med linjeforeningen
|har vært på ledermøte på ILU
har holdt PTV-møte
Deltatt i en ansettelse på fransk
Har delt ref.gruppekursene på FB
har hatt møte med programleder om utveksling
har vært syk
Har jobbet med hjemmesiden vår, fotograferingen er snart OK
Har vært på AU-møter med de ander FTVene
Har vært på formøte til UU
Var i Bodegaen med Bovim om #metooakademia
Har jobbet med høringssvar
Vært på inst.ledermøte
Sette på SHoT-rapporten
NOKUT kommer antagelig snart på besøk til NTNU
Har jobbet med høringer
Har startet med medarbeidersamtalene
Har startet med forberedelse til valgukene
Har vært på FTV-forum og LFF-møte
Vi skal ha sosialt samvær etter møtet

Musikk
Hist DRV
HTV

ISL

EURO
FTV Sondre

FTV Annbjørg

FTV Per Kristian

HF-sak 34/18

Høring om forslag til opptaks- og rangeringsregler – PPU
Karoline orienterte om høringa og hadde sendt den ut for behandling på
mail da fristen var veldig kort.
Høringssvaret følger referatet.

HF-sak 35/18

Høring om endring i forskrift om studier ved NTNU
Per Kristian gikk gjennom høringa. Denne var det også kort svarfrist på,
og den ble sendt ut på mail for innspill fra ITVene.
Høringssvaret følger referatet.

HF-sak 36/18

Workshop om utveksling
Karoline orienterte og det ble diskutert i små grupper. Karoline tar med
de gode innspillene i det videre arbeidet om utveksling.

HF-sak 37/18

Workshop om stand og promotering
Annbjørg orienterte om saken og det ble diskutert i grupper. Innspillene vil bli
tatt med i videre jobbing med stand og promotering.

HF-sak 39/18

Val av 2 ITVer til Valgkomiteen
Karoline orienterte om jobben og det stilte tre kandidater;
Håkon, Gustav og Tobias
Skriftlig valg ble gjennomført.
Håkon og Gustav skal sitte i Valgkomiteen.
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HF-sak 38/18

Eventuelt

Per Kristian

Det er ikke bra å sitte på PC/mobil under innledere på møtet.
Det kom forslag om å ha et juleverksted – JA
Det er ønske om å ha noen sosialt på kontoret rett etter møtene annenhver
gang, da ikke alle kan bli med på byen.
stilte spørsmål om hvem som har ansvaret for å rydde flyers og slik som ligger
og flyter på kantina. Han kontakter kantina om dette.
synes det er for høyt støynivå på biblioteket til tider. Vi kontakter biblioteket
om dette.
orienterte om at det vil komme en egen mailadresser for bytte va kontorvakter.
Husk å alltid svar til alle.

Håkon
Gina
Elin

Møtekritikk
Innspillene tas til etterretning.
Møtet ble hevet 18.47

Per Kristian Røkkum Berget

Elin Juliussen

møteleder (sign.)

referent (sign.)

