REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 05.11.19
kl 16.15 i rom D107
Møteleder:
Referent:

Maria Beck
Astrid Østigård

Studentrådet HFs medlemmer:
Fakultetsansvarlig FTV
Internt ansvarlig FTV
Læringsmiljøansvarlig FTV
Musikk (IMU)
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Historiske studier ARK
Filosofi (IFR)
Religionsvitenskap (IFR)
Kunst- og medievitenskap (IKM)
KULT
KULT
Europastudier
Europastudier

Gustav Hopen
Maria Helene Hanssen Beck
Astrid Østigård
Viktor Einarssønn Lunde
Sandra Haltbakk
Anja Liberg Forsbakk
Håkon Gravem Isaksen
Marcus Helgesson Svenning
Ingrid Athena Flatland
Ingvild Haraldsdatter Johns
Mona Simers Mehus
Eivind Rindal
Sander Johan Vigsø
Marte Aakervik Berg
Lena Wistveen
Gina Bjelland
Susann Viktoria Falla

Meldt fravær:
Historiske studier DRV
Musikk (IMU)
Kommunikasjonsansvarlig FTV
LTV HF

Tor-Einar Siebke
Hanne Marit Mordal Iversen
Sondre Rekdal
Arja Pedersen

Ikke møtt:
Kunst- og medievitenskap (IKM)

Sindre Sierk Rian

Observatører:
Studenttinget
Påtroppende FTV
PTV-kandidat
PTV-kandidat
PTV-kandidat
PTV-kandidat

Tobias Røed
Idunn N. Hatling
Linn Waldum
Emma Eivik
Hedda Solberg
Kris Bergseth Drågen
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Ref-sak 21/19

Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 22.10.19 *
Ikke vedlagt, må godkjennes på neste møte.

Ref-sak 22/18
Astrid.

Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene
Arrangert FTV-forum, faste møter. arbeid med KAM+D, valgperiode, ting på
kontoret
Gustav:
Utvalg for likestilling, skal sende sak til tilrettelegging og studenttinget, faste
møter, arrangerte FTV-forum. Gjennomført allmøte
Maria:
dilldall, småtteri og sakspapirer. Gjennomført allmøte
KULT :
allmøte valg til itv og ptv.
IKM:
Allmøte, ikke fått kandidat til itv, må holde ekstraordinært møte. Deltatt på
programrådsmøte til drama og teater, og medievitenskap.
IMU:
allmøte, fått fylt alle stillinger. Instituttleder fortalte om instituttet som innleder
ISL:
gjennomført allmøte og fylt opp ITVstilling. Stått på stand
IHS ARK:
møte med PTVer. Ordning i saken på instituttet.
EURO:
allmøte med 3 kandidater til ptv, vært involvert om drama på instituttet.
IHS DRV:
samling om NOKUT og arbeidslivsrelevans, møte om situasjon på instituttet,
allmøte med valg av ny ITV, fornøyd med oppslutninga.
IFR:
Fått kandidat til PTV, møte om sak om likestilling, utvidet ledergruppemøte
og møte om strategiarbeid,
Studenttinget v/ Tobias: stedfortreder for cecilie. Arbeider med valg, studenttingsmøte torsdag.
HF-sak 54/19
Historie:
Språkfag.

Oppnevning av PTV på lektorutdanningen
utspørring. 2 kandidater til 2 plasser.
Emma Eivik og Hedda Solberg valgt ved akklamasjon.
Kandidatpresentasjon. 1 kandidat til 1 plass.
Linn Waldum valgt ved akklamasjon

HF-sak 55/19

Oppnevning av PTV på Europastudier
Ingen kandidater til stede, 3 kandidater. digitalt valg ved Opavote.
Emillie Faarup Storvik oppnådde stemmetallet i første valgrunde og ble
valgt.

HF-sak 56/19
Kunsthistorie:

Oppnevning av PTV på IKM
1 kandidat, 1 plass,.
Teresa Lewoc valgt ved akklamasjon.
2 kandidater, 2 plasser.
Helene Fosse og Tommy N. Westermann valgt ved akklamasjon
1 kandidat til 1 plass.
Sindre Sierk Rian valgt ved akklamasjon

Drama og teater:
Filmstudier:

HF-sak 57/19
Oppnevning av PTV på ISL
Logopedi, tegn og tolk: korreksjon fra sakspapiret- skal være 2 kandidater som velges. Pga
endringer i programrådene (tegn og tolk, og logopedi) så utsettes saken til
neste møte.
Språk og kommunikasjon i profesjoner: 1 kandidat, 1 plass.
Kirsti Buseth valgt ved akklamasjon.
Engelsk master:
kandidatpresentasjon,. 1 kandidat
Kris Bergseth Drågen valgt ved akklamasjon.
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HF-sak 58/19
Musikkteknologi:

Utøvende musikk:

HF-sak 59/19
Filosofi:
Religionsvitenskap:

Oppnevning av PTV på Musikk
feil i kandidatpresentasjonene- en kandidat stiller til ITV, ikke PTV. Dermed
2 kandidater til 2 plasser.
Eigil Aandahl og Anders S- Paulsen valgt ved akklamasjon
3 kandidater til 3 plasser.
Maia Reppe, Tuva Halse og Even Brodwall valgt ved akklamasjon.
Oppnevning av PTV på IFR
Kandidat, kandidatur leses opp i møtet, ikke forhåndsstilt: Lars Stangvik.
Valgt ved akklamasjon.
2 plasser, 1 kandidat i møtet- Eivind Rindal. Kandidatpresentasjon i møtet.
Eivind Rindal valgt ved akklamasjon.

HF-sak 60/19
STS/kult:

Oppnevning av PTV på KULT
1 kandidat, 2 plasser.
Mia Malene Aspaas Haugen valgt ved akklamasjon

HF-sak 61/19
Arkeologi:

Oppnevning av PTV på IHS
Allerede valgt for arkeologi bachelor på allmøte, Johanne, så saken faller
bort.

HF-sak 62/19

Obligatorisk oppmøte
Orientering om saken. Sakspapir ligger til grunn.
Ønsker å gi studietilbud til flere, også de som ikke er 100% studenter.
Oppfordrer studenttinget til å ta opp dette. Sak som studentrådet HF mener,
og saken kan tas videre mot andre studentråd og studentdemokratiske
organ. Understreket at saken skal stemmes over og vedtas på dette møtet.
Strek satt.Diskusjon om tilleggspunkter. Godkjente grunner for fravær, er
inkludert. Ingen ønsker å legge til tilleggspunkter.
Spørsmål til voteringsorden. Klargjøring om at språkvask og detaljer i
dokumentet vedtas i møtet slik at studentrådet kan fullføre helheten i
dokumentet.
Diskusjon om hvem som har stemmerett. Vedtak gir 1 stemme pr institutt,
og dette blir tatt i bruk også her.
Legger sakspapir til grunn
Endringsforslag 1. Linje 27-28. for endringsforslag: 7.
Endringsforslag 2: linje 32-33, for endringsforslag: 6.
Redaksjonell fullmakt vedtas.
Saken som helhet godtas enstemmig, med eventuelle endringer.

Diskusjon:

Votering:

HF-sak 63/19
KULT:

Euro:
ISL:

Eventuelt
Oppmøte i forelesning. Student har muntlig avtale om å være tilstede i
forelesning over skype (pga lokalisering i Oslo pga masteroppgave). Avtale
ble brutt ved skriftlig mail fra instituttet for en uke siden. Faget krever 66%
oppmøte og studenten vil oppfylle dette hvis han møter opp over skype i de
2 siste forelesningene. Diskusjon om verdien av muntlige avtaler, bare
vanskelig å bevise. Ekstra skriftlig arbeid er vanlig kompensasjon for ikkeoppmøte. Forslag er å kontakte Lennart. Strek satt.
hvordan ligger saken om økonomikurs hos sit an? Maria: jobber med det
Utdatert side på \T, itv_dragvoll. Mye utdatert info, ønsker dette overflyttet i
arkiv.
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ISL:

Håndtering av PTV-saken. Itvene ikke forberedt på henvendelse fra Under
Dusken, skulle vært informert om at de hadde bedt om uttalelse. Muligheten
burde blitt brukt til å informere om ordningen, slik at man også slipper
faktafeil og dårlig fremstilling av studentrådet i media. Diskusjon om saken i
media.Alle kan uttale seg som privatpersoner og ITVer, men ikke på vegne
av studentrådet. Forespørres uttalelse fra Studentrådet nå, siden saken
fortsatt er fersk.
Budsjett og muligheter for innkjøp til aktuelle prosjekt og oppgaver. Dette er
vanskelig å få til på ARK, f. eks. droner. Bør ligge retningslinjer til grunn på
instituttene for å søke midler

IHS-ARK:

-

-

Evaluering av møtet
Mye tid på sak hvor alle er enige, om språkendringer.
Litt langdrygt og mye tid brukt, brukt mye tid på å klappe til folk som ikke er
her.
God møtemat
Diskusjon rundt gjennomføring av sak tok litt mye tid.
Ikke sikker på om valg av ptver er best å gjøre her, tidkrevende.
Mangel på oppmøtte kandidater til PTV, skulle vært flere tilstede for å gjøre
valgene bedre.
Påpekt at studentrådet er en evig læringsprosess, og av og til trengs
diskusjoner, prøving og feiling- både ift mangel på ptver og valg, og rundt
diskusjon om saksgang.
Positivt overrasket over gjennomføring av ptv-valg.
Ellers godt møte.

Møtet hevet 18.15.

Maria Beck

Astrid Østigård

møteleder (sign.)

referent (sign.)

