
  
 

 

 

REFERAT 
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 27.08.19 
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  
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 Tor-Einar Siebke 
Historiske studier ARK Ingrid Athena Flatland 
Filosofi (IFR) Mona Simers Mehus  
Kunst- og medievitenskap (IKM) Sander Johan Vigsø  
Europastudier  Gina Bjelland  
Europastudier  Susann Viktoria Falla  
LTV HF Arja Pedersen  
 
Meldt fravær:  
Læringsmiljøansvarlig FTV Astrid Østigård 
Religionsvitenskap (IFR) Eivind Rindal 
Kunst- og medievitenskap (IKM) Sindre Sierk Rian 
KULT  Lena Wistveen  
KULT Marte Aakervik Berg  
 
Ikke møtt:  
 
Observatører:  
Studenttinget Karoline Abildsnes  
 

 
O-sak 1/19 Lena Risnes fra Studentprestene informerte om sine tilbud. 

Ref-sak 13/19  Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 07.05.19 *  
 Referat godkjent. 
 
Ref-sak 14/18  Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene  

Styret v/ Karoline Abildsnes: Fikk en spennende start mht. rektor Gunnar Bovims avgang. 
Ansettelsesprosess for ny rektor iverksettes, prorektor Anne Borg er 
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konstituert rektor. Deltok på immatrikuleringen hos Campus Ålesund. Deltok 
på styreseminar og møte i Gjøvik. Studenttingsmøte 5. september, Karoline 
oppfordret alle å delta.  

IMU:  Registrert to programtillitsvalgte (PTV)  
IKM:  
LTV:  Skal ha suppleringsvalg av ny LTV og ny PTV 
EURO:  Skal ha et infomøte om utveksling om utveksling for nye studenter onsdag 28. 

august 
IFR:  Deltok på seksjonsmøte 26. august. Sentrale tema: Sensur for 

bacheloroppgaver, internasjonalisering/utveksling og kjønnsbalanse på 
instituttet  

IHS ARK:  Skal ha suppleringsallmøte for avgått ITV etter studentrådsmøte. 
IHS DRV:  Arrangerte ekstraordinært allmøte for avgått ITV, supplerer inn PTV-er.  
ISL:  Mange ansettelser på instituttet, ITV-ene deltar i prosessene.  
Sondre:   
Maria:  Setter seg inn i rollen som FTV. Deltok på Vrimledagen, planlagt 

oppstartsseminar og oppfordrer de tillitsvalgte til å melde seg på. 
Gustav:  Deltatt på ansettelsesutvalgsmøte, ros til de som var med på å arrangere 

Vrimledagen.  
 
HF-sak 32/19  Møtedatoer høsten 2019  
 Foreslåtte datoer for studentrådsmøtene:  

27/8, 10/9 (blir PTV-opplæring denne dagen), 24/9, 8/10, 22/10, 5/11 og 
19/11.  
- Forslag om generell allergiliste for de tillitsvalgte (uten navn), slik at det blir 

lettere å ta hensyn til allergier.  
- Forslag fra FTV-ene om å flytte studentrådsmøtene til 17:00-17:15 slik at 

så mange tillitsvalgte som mulig kan delta. En eventuell flytting vil kollidere 
for andre tillitsvalgte.  

- Forslag: FTV-ene sjekker om det er mulig å flytte møtene til en annen 
ukedag og oppretter en Doodle  

 
HF-sak 33/19  Pedagogiske komiteer H-19  
 Hvert institutt skal utnevne en tillitsvalgt til å sitte i pedagogiske komiteer.  

For høsten 2019 er representantene følgende:  
ISL:  Sandra Haltbakk 
IFR:  Eivind Rindal (religionsvitenskap) og Mona Simers Mehus (filosofi) 
EURO:  Susann Falla 
IHS DRV: Tor-Einar Siebke 
IHS ARK: Ingrid Athena Flatland 
IKM:  
KULT:  
IMU Konservatoriet:  

 
HF-sak 34/19 PTV-vervet og opplæring 
 Studentrådene HF og SU arrangerer oppstartsmøte for de programtillitsvalgte 

(PTV) 10. september. Der vil de få relevant informasjon om vervet. Møtet vil 
bestå av innlegg fra studentombud Lennart Soligard og FTV-ene, før hvert 
institutt går hver til sitt for å gå gjennom aspekt ved vervet som er spesifikke 
for de respektive institutt/studieprogram. 
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HF-sak 35/19  Tematisk stand/arbeidstema for høsten 
 Utsettes da saksbehandlende FTV er syk. 
 
HF-sak 36/19  Drikkepress  
 Redegjørelse fra FTV Gustav. Det har blitt nevnt gjentatte ganger i 

evalueringsskjema at deltakere på arrangement føler drikkepress. FTV-ene 
ser det som hensiktsmessig å diskutere det i samspill med Studentrådet. Ved 
arrangement, som avslutningsmiddager og seminar, er det i dag frivillig å 
kjøpe/medbringe/innta alkohol, men det skal ikke legges føringer for inntak av 
alkohol.  

 
HF-sak 37/19  Eventuelt  
ISL v/ Håkon  –Obligatorisk oppmøte før oppmeldingsfristen 
 Obligatoriske forelesninger fører fravær før oppmeldingsfristen 15. september. 

Dette oppfattes som problematisk da studenter kan melde seg opp til et emne 
etter obligatoriske forelesninger/seminar finner sted. Det kom også opp at 
enkelte emner har obligatoriske øvinger før oppmeldingsfristen går ut. Forslag 
fra Håkon om man kan jobbe mot en standard (felles retningslinjer) for 
instituttene/studieprogrammene hos HF. Blir egen sak på neste 
studentrådsmøte. 

LTV v/ Arja  – Sikkerhet ved av- og oppmelding hos emner 
 Studenter som melder seg av og på emner etter oppmeldingsfristen får ingen 

varsel om endringer av emner (om studenter melder seg av et emne og 
melder seg opp til et nytt) og møter ingen krav om identifisering. Dette gjøres 
via e-post, og det stilles spørsmål om hvor sikkert systemet egentlig er. 
Forslag til tiltak: FTV-ene følger opp saken. 

IFR v/ Mona  – Sensur av muntlig eksamen og forsvar av bacheloroppgave 
 Det har blitt oppfattet som tungvint å fly inn sensorer fra hhv. Oslo og Bergen, 

og redegjør for ønsker om alternative ordninger, bl.a å kutte ut muntlig 
eksamen. Innvendinger om at eksterne sensorer ivaretar en objektiv ordning 
som ivaretar studentene. Krav i Studieforskriften om at ekstern sensor skal 
kobles inn ved sensur av bacheloroppgave på 15 stp. eller flere.  

 
 Evaluering av møtet 
- Bra møte 
- Bra at nye tillitsvalgte deltar i diskusjonene 
- Gode diskusjoner 
- Bra at man tar nytte av «eventuelt»-sakene 
- Fint at alle deltar 
- Ordstyringen kunne vært strengere til tider 
- Oppfordring til at man sender inn saker i forkant av møtet 
 
 
Møtet hevet 18:08 
 
 

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


