REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 17.10.17, kl 16.15 i D9
Møteleder:
Referent:

Leif Bjarne Hammer
Karoline N. Jermstad

Studentrådet HFs medlemmer:
Internt ansvarlig
Fakultetsansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig
Eksternt demokratisk ansv.
Musikk
Musikk
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Historiske studier ARK
Filosofi og
Religionsvitenskap (IFR)
Tverrfaglige
kulturstudier (KULT)
Program for
europastudier
HTV HF

Leif Bjarne Hammer
Karoline Nygård Jermstad
Per Kristian Berget
Felipe Fawcett
Fredrik Haga
David Brüggemann
Victor Elias Okpe
Annbjørg Pasteur Stø
Sondre Rekdal
Tone-Merete Øverby
Johanne O. Torheim
Kamilla Østerberg
Eivind Rindal
Ida J. Ingebrigsten
Bård Torvetjønn Haugland
Charlotte Eide
Tobias Røed
Oda Jønland

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

Astrid Østigård
Katrine Landaas

Ikke møtt:
Kunst- og medievitenskap (IKM)
Språk og litteratur (ISL)

Wivi Holte Amundsen
Anthony X. Domansky

Observatører:
Studenttinget

Johannes Bjartnes

Studentrådet HFs saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent.
Møteleder, ordstyrer, og referent valgt.
Ref-sak 23/17 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 03.10.17
Godkjent.
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Ref-sak 24/17 Saker fra Studentrådsrepresentantene.
Orientering fra FTVene.
Hva skjer på kontoret?
IFR: Satt dato for allmøte, og planlegger det. Skal på programrådsmøte, har vært på
seksjonsmøte.
ISL: Vært på instituttstyremøte, skal se på mer fleksible mastergrader og hva som skal
gjøres med perspektivemner på instituttet.
PLU: Planlegger allmøte, blitt med i arbeidsutvalg for lektorutdanning etter sammenslåing
med HiST.
IHS DRV: Planlegger allmøte, prøver å finne PTVer, har fått én ny PTV.
IM: Jobbet med høring om utveksling. Musikkvitenskap skal ha allmøte. Vært på utvidet
ledergruppemøte og referansegruppemøter.
KULT: Planlegger allmøte.
IHS ARK: Får linjeforeningen til å dele informasjon om allmøte på HF.
EURO: Har hatt spørreundersøkelse, har blitt invitert til programrådsmøte, satt allmøtedato,
skal lage rapport til spørreundersøkelsen.
IA FTV: Vært på STi-møte, møte i valgkomiteen, lagd video med leder av STi og dekan på HF,
vært i møte med prodekan.
SPA FTV: Vært på STi-møte.
FAK FTV: Gjort litt forskjellig, informerer om at siden engangskameraene ikke kunne bli
fremkalt, så kan alle sende inn bilder fra seminaret.
KOM FTV: Vært på møte med prodekan og snakket om felles referansegruppekurs med HF og
SU, og at Studentrådene får ansvar for disse kursene. Vært på valgkomitemøte,
poengliste henger på kontoret. Jobbet med Dragvollkravet og vært på
instituttledermøte.
På kontoret Husk å fylle ut alt som trengs på standsøknader og sette det inn på rett plass. Mas på
instituttene deres om å legge ut kontaktinfo til ITVene. Husk å oppdatere og aktivt
bruke facebooksidene. Minner også på at ITVer og PTVer har møteplikt på allmøtet
til HF.

O-sak 04/17 Besøk fra helsesøstertjenesten på campus
En av helsesøsterne informerte om tilbudet deres. Mer informasjon om
helsesøstertjenesten fins på sit.no.
O-sak 05/17 AUs v|urdering av forslag til forretningsorden
AU fikk inn et forslag til forretningsorden som ikke ble vedtatt i AU. På
Studentrådsmøte kom en kort forklaring på hvorfor denne ikke kunne vedtas. Det kom
forslag fra en ITV om at FTVene kommer med forslag til ny forretningsorden, noe
FTVene skal diskutere i AU.
HF-sak 31/17 Dragvollkravet, del 2
Diskusjonspørsmålene ble diskutert i grupper med ulike stasjoner, til slutt var det en
diskusjon i plenum. FTVene ser på det som kom ut av gruppediskusjonene og lager
forslag til Dragvollkravet.
HF-sak 32/17 Eventuelt
Annbjørg: Informerer om at hun er med i et arbeidsutvalg om studentmedvirkning og
studentfrivillighet som har en workshop om studentarealer på torsdag, og at man kan
gi innspill på dette til Annbjørg.
Per Kristian Nettsidene til studentdemokratiet er nede, og vil forhåpentligvis være oppe igjen snart
Johannes Studenttingets «Sammen om et mobbefritt NTNU» begynner neste uke. På neste STimøte skal bærekraftdokumentet som AU i STi har skrevet vedtas.
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Evaluering av møtet
Veldig bra møte
Replikker kan bli litt lange
Mye gode innspill og gode diskusjoner
Litt rot med forretningsordensaken
Spennende å prøve cafedialog
Kan gjerne ha en pause
Flott at helsesøster var her
Mange dro underveis i møtet
Møteledelse må avgrense tid, og passe på at diskusjonen ikke flyter ut

Møtet ble hevet 18:15

Leif Bjarne Hammer

Karoline N. Jermstad

møteleder (sign.)

referent (sign.)

