REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 07.05.19
kl 16.15 i rom D9
Møteleder:
Referent:

Per Kristian Røkkum Berget
Sondre Rekdal

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

Gustav Hopen
Per Kristian Røkkum Berget
Sondre Rekdal
Astrid Østigård
Viktor Einarssønn Lunde
Christine Thoresen
Sandra Haltbakk
Håkon Gravem Isaksen
Anja Liberg Forsbakk
Maria Helene Hanssen Beck
Tor-Einar Siebke
Eivind Rindal
Mona Simers Mehus
Sindre Sierk Rian
Mathias Robertstad
Lena Wistveen
Martine Kvarstein
Tobias Røed
Arja Pedersen

Meldt fravær:
Historiske studier ARK
Historiske studier ARK
Europastudier

Ingrid Athena Flatland
Tone-Merete Øverby
Susann Viktoria Falla

Ikke møtt:
Observatører:
Studenttinget

Cecilie B. Raustein

Møteleder: Per Kristian Røkkum Berget
Referent: Sondre Rekdal

Ref-sak 11/19 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 09.04.19
ITV-ene ved MUS fikk fullmakt for å velge PTV – ikke ITV. Godkjennes med
endring.
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Ref-sak 12/19 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene
Gustav:
Astrid:
IFR:
IKM:

MUS:
LTV:
ISL:

KULT:
IHS DRV:
EURO:
Snodre:
Per Kristian:

Fakultetsstyremøte, ansettelsesutvalg, instituttledermøte. Skriver master..
Har vært i læringsmiljøutvalgsmøte, besøkt Campus Gjøvik, fullført
undersøkelse om begrunnelse for eksamenskarakter.
Hatt allmøte. Lavt oppmøte. Fikk fullmakt for å velge PTV. Eivind gjenvalgt for
ett semester.
Hadde allmøte. Lavt oppmøte. Ønsker å kunne kombinere det med
informasjonsmøte med instituttet. Fikk fullmakt for å velge PTV. Mathias
trekker seg pga. studier. Valgt ITV, blir nyvalg for Mathias’ stilling.
Christine trekker seg pga. studier. Viktor har vært i utvidet ledergruppe-møte.
Ordner opp i referansegruppesystemet.
Hatt møte med ILU. Skriver bachelor.
Hatt PTV-møte, skal i instituttstyremøte. Deltok i oppstarten for ny linjeforening
for tegnspråk og tolkning. Fått ny PTV for tegnspråk og tolkning. Anja skal i
ansettelsesprosess for tegnspråk og tolkning onsdag 8.05.
Valgt ny ITV. Skal delta i programrådsmøte. Mottatt klager om dårlig luft på
masterlesesalen – ordnet seg raskt.
Maria er nyvalgt FTV. Tor-Einar er gjenvalgt som ITV.
Skrevet bachelor.
Jobbet mye med valget. Valgt som representant for NTNU-styret. Deltatt på
studenttingsmøter. PK og Gustav har vært i fakultetsstyremøte – økonomien
på fakultetet blir strammere. Planlagt avslutningsmiddag. Deltok i møte med
statsråd Nybø.

HF-sak 25/19

Oppfølging PTV-ordningen
De som trenger det mest har fått fullmakt til å utnevne nye PTV-er. Har fått
innspill fra PTV om tiltak til forbedringer, og vil arrangere
oppstartsarrangement for nye PTV-er.

HF-sak 26/19

Begrunnelse på eksamen - oppsummering
Astrid presenterte resultatene i møtet. 87 svar – 30 fra HF, 57 fra SU. 80% har
bedt om begrunnelse. Gjennomsnittlig score mellom 1-5 er for HF 2.8.
Utfyllende tilbakemeldinger, både med positive og negative erfaringer. Mange
studenter ba om begrunnelse i forbindelse med klage, men 70% ba om
begrunnelse for å vite hva man kunne gjort bedre.

HF-sak 27/19

Evaluering av valget
Standvirksomheten
Andre med utdeling av mat har hatt stand samtidig som Studentrådet har delt
ut boller.
Bra at Studentrådet fikk tilbud om å delta på «valgblæstekurs». Anbefaler
andre til å delta ved en eventuell senere anledning. Nettsidene til Valgweb
fungerte ikke, og inneholdt ikke kandidatur. Påmeldingsskjema for stand bør
henges opp tidligere. Bør man ha stand en uke før allmøtene finner sted? ITVer opplevde å stå på stand og informere om allmøter samtidig om allmøtene
fant sted.
Organisering av allmøter og valg ved instituttene
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Organiseringen gikk ganske bra. Gjentagende utfordring med svakt oppmøte.
Håper på et fast allmøtetidspunkt. Opplevde tilfeller hvor tillitsvalgte stod alene
på stand. Dette er ugunstig. ITV-ene for IMU ønsker å dele allmøtet i to (ett
ved Dragvoll, ett ved Olavskvartalet). Fikk god hjelp av FTV-ene til booking av
rom.
Informasjonsflyt
Studenter etterspurte mer synlighet enn at man står på stand kun ved
allmøtene, og at man er mer aktiv tidlig i studieåret/semesteret.
HF-sak 29/19

Evaluering av semesteret
Evalueringen ble foretatt digitalt under møtet.

HF-sak 30/19

Høstens viktigste datoer
Ligger vedlagt i møteinnkallingen.

HF-sak 31/19

Eventuelt
UHR Humaniora/Universitets- og høyskolerådet v/ Eivind (IFR)
Eivind er representant for UHR Humaniora, og informerte om hva UHR
Humaniora gjør, og oppfordret til at ITV-ene kommer med innspill han kan
bringe videre.
Suppleringsvalg til Velferdstinget v/ Eivind
Eivind har blitt valgt som representant for Velferdstinget (VT), og informerte
om VTs arbeid, og ber de tillitsvalgte om å komme med forslag han kan bringe
videre.
Studentrådet HFs arbeid v/ Håkon
Håkon (ISL) kom med forslag om at Studentrådet setter ned utvalg til ulike
spesifikke saker, slik at FTV-ene kan delegere noe av arbeidsmengden.
Innspill fra Studentrådet baserer seg på at man kan presentere det som
relevant erfaring, økt samarbeid mellom ITV/FTV og gjøre kontorvaktene mer
innholdsrike.
Programråd for Ex.Phil v/ Cecilie
Cecilie informerte om at det skal opprettes programråd for Ex.Phil, og
oppfordrer tillitsvalgte til å melde sin interesse.
Andre innspill
Forslag fra Eivind om at man arrangerer en oppsummering ved første
studentrådsmøte/seminar, og prioriterer mer tid på seminarene til dette,
fremfor saker gamle tillitsvalgte er kjent med og tar kort tid å lære.
Evaluering av møtet
Godt møte. Bra å se engasjementet i Studentrådet. Inspirerende å være en
del av arbeidet. Bra semester. Ære til Per Kristian for hans arbeid som internt
ansvarlig FTV. Veldig bra møte med engasjerende saker. Det har vært et godt
møte og et bra semester.

Lykke til med eksamen!
Møtet hevet 18:31

Per Kristian Røkkum Berget

Sondre Kristoffersen Rekdal
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