
  
 

 

 

REFERAT 
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 08.10.19 
kl 16.15 i rom D107 
 
 
Møteleder:  Maria Beck   
Referent:  Sondre Rekdal  
 
Studentrådet HFs medlemmer: 
Internt ansvarlig FTV Maria Helene Hanssen Beck 
Kommunikasjonsansvarlig FTV Sondre Rekdal  
 
Musikk (IMU) Viktor Einarssønn Lunde   
Språk og litteratur (ISL) Sandra Haltbakk  
Språk og litteratur (ISL) Håkon Gravem Isaksen  
Språk og litteratur (ISL) Anja Liberg Forsbakk 
Historiske studier DRV Marcus Helgesson Svenning 
Religionsvitenskap (IFR) Eivind Rindal  
Filosofi (IFR)  Mona Simers Mehus  
Kunst- og medievitenskap (IKM) Sander Johan Vigsø  
Kunst- og medievitenskap (IKM) Sindre Sierk Rian 
KULT  Marte Aakervik Berg  
KULT  Lena Wistveen  
Europastudier  Gina Bjelland  
Europastudier  Susann Viktoria Falla  
LTV HF Arja Pedersen  
 
Meldt fravær:  
Fakultetsansvarlig FTV Gustav Hopen 
Læringsmiljøansvarlig FTV Astrid Østigård  
Musikk (IMU) Hanne Marit Mordal Iversen    
Historiske studier DRV Tor-Einar Siebke 
Historiske studier ARK Ingrid Athena Flatland 
Historiske studier ARK Ingvild Haraldsdatter Johns  
 
Ikke møtt:  
 
Observatører:  
Studenttinget Cecilie B. Raustein   
 
 

 
Ref-sak 17/19  Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 24.09.19  
 Godkjent 
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Ref-sak 18/18  Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene 
IFR:  Mye som skjer på filosofi – underskriftskampanje med god oppslutning fra 

studentene, i tillegg til medieomtale. Vurderer å skrive leserinnlegg om midlertidighet 
på bekostning av undervisningskvalitet. Ex. Phil og kjønnsubalansen preger filosofi 
enda.  

IMU:  Lite siden sist – hatt møte med instituttleder. Har et gjentagende problem med tyveri. 
Deltok på studentworkshop om KAM+D. 

ISL:  I gang med utvalgsarbeid. Seint arbeid grunnet forpliktelser i forbindelser med 
praksis. Har jobbet med saken om obligatorisk oppmøte. Hatt møte med instituttleder 
og nestleder, deltatt i instituttstyremøte og planlagt allmøte. 

Lektor:  Planlegging av allmøte og forbereder til eksamen. 
EURO:  Planlegger allmøte, har fått innvilget midler til pizza. Er innkalt til programrådsmøte 

med ny programleder. Deltok på dialog/formøte med resten av IHS. 
KULT:  Skal velge PTV for master i LIMA og STS. Jobber med å bleste i forelesninger og 

planlegger allmøte. Skal planlegge PTV-møte og delta i programrådsmøte i 
november. Utdeling av masterlesesalsplasser er en vedvarende utfordring. 

IKM:  Referansegruppene gir gode tilbakemeldinger til ref.gruppekursene. Bachelorprogram 
skal revideres, og trenger derfor PTV-er.  

IHS DRV:  Deltok/arrangerte dialogmøte med IHS ARK og EURO. Oppstartsmøte i Oslo 
sammen med instituttledelsen i forbindelse med arbeidslivsrelevans i disiplinfag. 
Venter på styreavgjørelsen angående IHS-konflikten 31. oktober. 

STi:  Deltok på nyåpningen av Gløshaugen idrettsbygg. Deltok på AU-møte for 
Velferdstinget og hatt møte i STi om campus og praksis. Deltok på ledersamling med 
NSO og møte med Studentrådet NV. Deltok på Linjeforeningslederforum angående 
opptaksritualer og i et panel med Sit angående studentfrivillighet. Kandidatskjema for 
valg til Studenttinget er åpnet. Skal delta på VT- 

KOM FTV:  Deltatt på KAM+D-workshop og seminar angående studentrekruttering. Forberedelser 
til valg, jobbet med nettsiden. Deltok på formøte/dialogmøte med tillitsvalgte hos IHS 
og hadde møte med fakultetet angående IHS-konflikten. Lite nytt å melde enn så 
lenge.  

IA FTV:  Deltok på workshop om KAM+D på Samfundet og studenttingsmøte. Har begynt å 
arrangere medarbeidersamtaler. 

 
HF-sak 44/19  Høring om Langsgående vurdering ved NTNU  

Maria orienterte om saken og gjennomgikk diskusjonsspørsmålene. Høringa ble 
diskutert og høringssvaret følger vedlagt referatet.  
 

HF-sak 45/19  Valgukene 
Sondre orienterte om saken – skriv mer senere. Digitalt alternativt til flyers – 
powerpoint og QR-kode på PC og spre informasjon om sin facebook-side. Få 
instituttet til å spre skreddersydd informasjon til sine studenter. EURO opplever at 
instituttet ønsker å redusere bruk av e-post men heller bruke Innsida. Oppfordre til at 
studentene tar med egne kopper for å redusere bruk av papp. Bruk plakater og ikke 
Facebook. Få med innledere på allmøtene, som f. eks. instituttledere. Allmøtet skal 
være en møteplass, ikke valg-arena.  
 

HF-sak 46/19  Standkurs 
Studenttinget skal ha standkurs på Dragvoll tirsdag 15. oktober, og Maria oppfordret 
heller de tillitsvalgte til å delta på det fremfor å arrangere det i studentrådsmøtet. 
Standkurset arrangert av STi ansees som av bedre kvalitet og de tillitsvalgte vil 
sannsynligvis få større utbytte av det.  
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Det har kommet inn forslag om utforming av manus for standvirksomhet. For mange 
er standvirksomhet en ny opplevelse og det kan ofte være forvirring mht. hvordan 
man skal henvende seg til studentene man møter. Det ble holdt votering for å utforme 
manus. Resultat: Flertall for utforming, og saken følges opp. 
 

HF-sak 47/19  Oppdatering PTV-struktur/valg  
Maria orienterte om saken. Rektorvedtak fra januar 2018 understreker at PTV-er 
velges av Studentrådet, ikke på allmøte. Rutiner for organisering skal gjennomføres. 
ITV-ene jobber med å finne kandidater til PTV-valget i valgperioden (uke 43 og 44). 
PTV-ene kommer med kandidatur til FTV-ene. Fristen er 1. november. Da vil 
kandidatlistene publiseres og sendes ut i sakspapirene til konstituerende 
studentrådsmøte 5. november.  
Gjennomføring av valget skal tas opp i neste møte. Det foreslås at allmøtene foretar 
valg, hvor allmøtene innstiller en kandidat, men at motkandidater kan stille allmøtene. 
Dette ivaretar det demokratiske aspektet og vedtaket fra Rektor. Det vil bli utformet et 
kandidatskjema kandidatene fyller ut. 
 

HF-sak 48/19  Eventuelt 
Gina:  Statsbudsjettet 2020 

Gina orienterte om at statsbudsjettet 2020 setter av midler for en 
levekårsundersøkelse for studentene. 

Eivind:  Felles sosiale arrangement med Studentrådet SU 
Eivind foreslår at HF og SU gjør noe sosialt utenfor vervet og campus, som for 
eksempel nattforestilling eller kino. 
 

 Møteevaluering 
- Flink møteleder 
- Bør vurdere form ved lange høringer, som f. eks.  
- Litt langt 
- Strukturen i sakspapirene bør bli bedre – spesifisere hva som er orienteringssak. 
- Bra engasjement   

 
 
Møtet hevet 18:21 
 
 
 

Maria Beck    Sondre Kristoffersen Rekdal              
møteleder (sign.) referent (sign.)  


