
 
 

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 Per Kristian eller Elin før møtet.  
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Per Kristian eller Elin før møtet.  
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MØTEINNKALLING  
til Studentrådet HFs møte  
 
Dato  Tirsdag 27.11.18  
Tid Kl. 16.15  
Sted Starter i Aud. D1 sammen med Studentrådet SU  
 Flytter så til Aud. D152 når vi skiller lag  
 
 
Felles saker:  
 
O-sak 12/18  Orientering fra internasjonalt ansvarlig i STi: utveksling og 

internasjonal handlingsplan   
 
 
Studentrådet HFs saker:   
 
 Konstituering av møtet  
 
Ref-sak 22/18 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 13.11.18 *  
Ref-sak 23/18 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene  
 
HF-sak 44/18 Evaluering av valguka   
HF-sak 46/18 Evaluering av semesteret   
HF-sak 47/18 Eventuelt  
  
 Evaluering av møtet  
  
 
 
Studentrådet HF 
 
Per Kristian R. Berget  Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  
 
 
  



 
 
 

  
 
KAFFE/KAKE-TIL-MØTENE-LISTE – HØSTEN 2018  
 
FTVene 28/8 
Historiske studier ARK  4/9 
Filosofi og religionsvitenskap (IFR) 18/9 
Kunst- og medievitenskap (IKM) 16/10 
Tverrfaglige kulturstudier (KULT) 30/10 
Europastudier  13/11 
HTV ILU 27/11 
Musikk   
Språk og litteratur   
Historiske studier DRV   
  

 
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 46/18 

 
Saksbehandler: Per Kristian Røkkum Berget  
 
 
Evaluering av Studentrådet HFs arbeid høstsemesteret 
2018 
 
 
Takk til alle tillitsvalgte for god innsats og godt samhold dette semesteret!  
For å kunne gjøre enda bedre arbeid til våren og i kommende semestre ønsker vi 
tilbakemelding fra de tillitsvalgte på arbeidet vi har gjort dette semesteret.  

Evalueringen foregår digitalt i form av Google Docs-skjema. Alle tillitsvalgte får tilsendt link til 
dette skjemaet i forkant av Studentrådsmøtet.  

Vi ber derfor om at alle tar med mobiltelefon, PC, eller nettbrett for å gjennomføre 
evalueringen under møtet. Om du ikke har anledning til dette, meld fra til Per Kristian på 
forhånd. 
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