
  
 

 

 

REFERAT 
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 22.10.19 
kl 16.15 i rom D107 
 
 
Møteleder:  Maria Beck   
Referent:  Sondre Rekdal  
 
Studentrådet HFs medlemmer: 
Fakultetsansvarlig FTV Gustav Hopen 
Internt ansvarlig FTV Maria Helene Hanssen Beck 
Kommunikasjonsansvarlig FTV Sondre Rekdal  
Læringsmiljøansvarlig FTV Astrid Østigård 
 
Språk og litteratur (ISL) Håkon Gravem Isaksen  
Historiske studier DRV Marcus Helgesson Svenning 
Historiske studier ARK Ingrid Athena Flatland 
Historiske studier ARK Ingvild Haraldsdatter Johns  
Filosofi (IFR)  Mona Simers Mehus  
Religionsvitenskap (IFR) Eivind Rindal  
 
Kunst- og medievitenskap (IKM) Sander Johan Vigsø  
Kunst- og medievitenskap (IKM) Sindre Sierk Rian 
KULT  Marte Aakervik Berg  
KULT  Lena Wistveen  
LTV HF Arja Pedersen  
 
Meldt fravær:  
Historiske studier DRV Tor-Einar Siebke 
Musikk (IMU) Viktor Einarssønn Lunde   
Språk og litteratur (ISL) Sandra Haltbakk  
Språk og litteratur (ISL) Anja Liberg Forsbakk 
Europastudier  Gina Bjelland  
Europastudier  Susann Viktoria Falla  
Musikk (IMU) Hanne Marit Mordal Iversen   
 
Ikke møtt:  
 
Observatører:  
Studenttinget Cecilie B. Raustein   
 

 
Konstituering av møtet 

Ordstyrer: Maria 

Referent: Sondre 
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Ref-sak 19/19 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 08.10.19* 

Godkjent 

 

Ref-sak 20/18 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene 

IHS DRV: Samarbeider med EURO om å kartlegge reelle hendelser hvor konflikten har påvirket 

trivsel, veiledning og undervisningskvalitet. Dette for å belyse det for instituttet/HF og forhindre 

at det utvikler seg videre. Deltok på allmøte for EURO, blæstet allmøte. Skal til Oslo med 

instituttleder og undervisningsleder 31. oktober for å diskutere arbeidslivsrelevans med NOKUT. 

IHS ARK: Deltok på EURO-allmøte. 

KULT: Skal blæste ITV- og PTV-ordningen i forelesning. Har planlagt allmøte og deltatt i utvidet 

ledergruppemøte: diskuterte økonomi, forskning og utveksling. 

IKM: Hadde møte med instituttet og studentene angående kutt i studiepoeng og emner. Har fått 

stor støtte for arbeidet. Deltok på programrådsmøte og mottatt kandidatur for PTV-valg. Har 

som mål å få fylt opp alle PTV-stillinger. 

LTV: Deltatt på studiekvalitetsmøte i lektorutdanninga, og blæstet allmøte.  

ISL: Har planlagt allmøte. Hatt møte og jobbet med arbeidet angående obligatorisk oppmøte.  

IFR: Har arrangert allmøte. Mangler PTV-kandidater, men har fått ITV-kandidater. Har vært få 

møter til nå, men skal ha programrådsmøter og utvidede ledergruppemøter. Vedtok uttalelse om 

PTV-ordningen hvor allmøtet mener PTV-ene skal velges av studentene. Prøver å få gjennom 

en uttalelse om likestilling, arrangerer nytt allmøte 4. november for dette. 

STi: Har deltatt på infomøte for «En psykt vanlig uke» som skal utvides for alle studentene i 

Trondheim. Deltok på økonomikurs, vært i Bergen på nettverkssamling. Hatt STi-møte hvor det 

ble vedtatt ny campuspolitisk plattform. Resolusjon om arbeidslivsrelevans for disiplinfagene og 

deltok på studentpolitisk toppmøte i Oslo – snakket om studentenes psykiske helse og 

arbeidslivsrelevans. 

Astrid: Jobbet med oppsummering fra KAM+D-workshop, deltok på instituttledermøte. 

Gustav: Campusbesøk på Olavskvartalet og daglig virke. 

Maria: Medarbeidersamtaler, arkivbesøk i Bergen, møte med HF-administrasjonen og 

«Operasjon Julegate» 

Sondre: Hatt møte med fakultetsadministrasjonen angående IHS-konflikten, og redegjorde om 

situasjonen på Europastudiers allmøte. Deltok på møte i «operasjon julegate» og hatt 

medarbeidersamtale. Opprettet digitale valg og jobbet med Studentrådets nettside. 

Velferdstinget: Campusutvikling, STi-møte, temamøte om hvordan man ivaretar studentene 

under campusprosjektet. Jobbet mye med økonomiske avtaler, valg, og skal jobbe med 

campuspolitisk plattform.  

 

HF-sak 49/19 Valg 

Orientering fra Sondre om rutiner for valg. 
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HF-sak 50/19 Rutiner ved PTV-valg 

Maria orienterte om saken. STi v/ Cecilie har snakket med rektor, og rektorvedtakets intensjon 

er å forhindre at PTV-er velges utenfor Studentdemokratiet (som for eksempel via en 

linjeforening). Valg av PTV-er kan gjøres på allmøter eller ved urnevalg. Saken tas opp på neste 

FTV-forum 31. oktober.  

 

HF-sak 51/19 Oppnevning av PTV på IKM og IMU * 

PTV for master i musikkteknologi. 

Kandidat: Anders Bru. Valgt ved akklamasjon. 

PTV for master i kunsthistorie. 

Kandidat: Christian Hallvard Dahl Nielsen. Skriftlig valg.Resultat: Christian er valgt som ny PTV.  

 

HF-sak 52/19 Ensomhet blant studenter 

Diskusjonssak fra ISL, Håkon orienterte om saken.  

Bakgrunn: En tidligere student begikk selvmord, og i ettertid har det kommet frem notater hvor 

vedkommende skrev om ensomhet han selv opplevde. Hans mor har skrevet en bok hvor 

sønnens notater blir publisert. I tillegg viser SHoT-undersøkelsen fra 2018 at en stor del av 

studentene ved flere fakulteter opplever ensomhet. 

Forslag: Det blir foreslått å få boka distribuert på campus, blant annet ved å få Akademika til å 

selge boka og gjøre den tilgjengelig hos biblioteket. Tanken er at dette kan belyse utfordringen 

med ensomhet blant studentene.  

Det finnes flere organisasjoner man kan samarbeide med, blant annet LEVE, VIVAT og 

Lysholmpraten. FTV-ene tar opp saken i et kommende AU-møte. 

 

HF-sak 53/19 Eventuelt 

Lysholmpraten 

Cecilie fra STi skal delta på Lysholmpraten for å snakke om valg, og anbefaler at de tillitsvalgte 

deler Facebookarrangementet. 

Ekstraordinært allmøte ved IFR 

Det blir arrangert allmøte ved IFR for å diskutere kjønnsbalansen ved instituttet 4. november. 

Valg til Studenttinget 

Eivind fra IFR oppfordrer folk til å stille til Studenttingsvalget. 

FTV-valg 

Eivind fra IFR stiller til valg som fakultetsansvarlig FTV. 
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Evaluering av møtet 

- Fint møte, feilfri ordstyring 

- God bruk av møtetid 

- Godt engasjement 

- Skulle ønske det var flere diskusjonssaker 

- God møtemat 

- Folk har god kontroll på saker 

- God stemning 

- Skulle gjerne hatt saksnummer i selve sakspapiret 

- Bra møte  

Møtet hevet 18:01 

 
 
 

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


