
 

 
REFERAT 
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 17.04.18  
kl 16.15 i rom D152  

 
 
Møteleder:  Leif Bjarne Hammer  
Referent:  Elin Juliussen   

 
Studentrådet HFs medlemmer: 
Fakultetsansvarlig Karoline Nygård Jermstad 
Internt ansvarlig Leif Bjarne Hammer  
Kommunikasjonsansvarlig Sondre Rekdal  
Læringsmiljø ansvarlig Annbjørg Pasteur Stø  
Musikk  Esther Torsvik Gieselmann  
Språk og litteratur (ISL) Victor Elias Okpe 
Språk og litteratur (ISL) Sandra Haltbakk  
Historiske studier DRV Tor-Einar Siebke  
Historiske studier DRV Maria Helene Hanssen Beck  
Historiske studier ARK Johanne O. Torheim 
Religionsvitenskap (IFR)  Eivind Rindal  
KULT  Maria Langenes Martinsen  
Europastudier Tara M.S. Aksnes  
Europastudier  Tobias Røed 
HTV HF Gustav Hopen  

 
Meldt fravær:  
Kunst- og medievitenskap (IKM) Astrid Østigård  
Kunst- og medievitenskap (IKM) Marvel Leonhardsen   
Filosofi (IFR)  Mona Simers Mehus  
Språk og litteratur (ISL) Anthony X. Domansky  
Musikk  David Brüggemann 

 
Ikke møtt:  
Historiske studier ARK Tone-Merete Øverby 
KULT  Ida J. Ingebrigsten 

 
Observatører:  
Studenttinget Stig-Martin Liavåg 
Velferdstinget  Kristian Svartås    
  

 
Konstituering av møtet 

 Innkallingen ble godkjent.   
 Møteleder og referent valgt.  
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Ref-sak 09/18 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 17.04.18   
 Referatet ble godkjent.  
  

Ref-sak 10/18 Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene  
VT Kristian orienterte om at det er valgt nytt Velferdstinget på siste Studenttings 

møte.  
 De skal ha konstituerende møte og velge ledelse for VT.  
 Så skal han på Landsmøtet til NSO (LM-NSO) 
STi Stig er «vikar» for Sindre 
 De skal på LM-NSO  
 Jobber med ruspolicy  
 Jobber videre med #meetoo i akademia  
IFR  har planlagt allmøte 
 Programrådet skal evaluere studieprogram  
ISL  har hatt alllmøte  
 Har 3 ansettelsesprosesser i juni og har fordelt disse seg imellom  
Historie ARK  
Musikk  har vært på programstyremøte  
KULT  har invitert til allmøte 2. mai 18  
Historie DRV  har hatt allmøte 
Snakker med inst, om rutiner ved obligatoriske oppgaver – professorene må skoleres  
EURO  hadde allmøte i går  
 Tobias ble gjenvalgt og en ny ITV ble valgt  
 Har møte i programrådet  
 Jobber med å løfte Europastudiet  
FTV Sondre  har vært i dialogmøte med rektoratet 
  Har vært på diverse kontormøter og andre faste møter 
 Vært på mellomledermøte på fakultetet – jobber med HMS-kurs for 

studentene  
 Planlegger valgstands  
FTV Leif Bjarne har vært i dialogmøte med rektoratet 
 Har vært på diverse kontormøter og andre faste møter 
 Vært på mellomledermøte på fakultetet  
 Vært i møte med prodekan om beste underviser  
 Har lagt ut melding om allmøtet  
  Har hatt medarbeidersamtaler  
 Vært i møte om rommene ved sandkassa  
FTV Karoline  har vært i ansettelsesutvalget  
 ILM i dag og flere vanlige møter  
FTV Annbjørg  jobber videre med varslingssaken. Innspillet ble tatt godt imot.  
 Har jobbet mest med LM-NSO og master  
 
 Etter allmøtene skal det sendes referat til FTVElin 

- Alle må sende inn sitt kandidatur  
- Reg.skjema må fylles ut av alle nyvalgte ITVer  
- Mail om stands må besvares  

 
O-sak 06/18 Utsatt pga sykdom  

  
HF-sak 17/18 Masteravtale  
 Karoline orienterte om saken og spørsmålene ble diskutert. 
 Innspillene vil bli tatt med videre   
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HF-sak 18/18 HMS-opplæring for studenter  

 Karin Hansen fra HR- og HMS-seksjonen på HF oriemnterte om HMS 
for studenter. Det jobbes med å få til et HMS-kurs for alle studenter 
ved studiestart.  
Dersom noen har innspill eller spørsmål til Karin så er mailadr. 
hennes: karin.hansen@ntnu.no  

 
HF-sak 19/18 Workshop om forbedring av informasjon på Innsida og ntnu.no  

Saken ble diskutert i grupper og innspillene vil bli tatt med videre.  
 

HF-sak 11/18 Eventuelt 
Elin  vil ha innspill på hvor studentene sitter og leser på kveld/i helgene nå 

i eksamenstiden. For å sende denne informasjonen virer til de som 
styrer ventilasjonen. Innspill sendes på mail til Elin.  

Kristian  orienterte om at VT skal diskutere høringssvar på Planprogram for 
samlet campus i Trondheim på neste VT-møte 2. mai. Dette er 1. 
steg i utbygging av campus.  

Annbjørg  foreslår å møtes til litt sosialt samvær etter møtet og oppfordere alle 
til å bli med  

  
Møtekritikk  

 Innspillene tas til etterretning.  
  
 Møtet ble hevet 17.51   
  
  

Leif Bjarne Hammer    Elin Juliussen             
møteleder (sign.) referent (sign.)  
 
 

mailto:karin.hansen@ntnu.no
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