
  
 

 

 

REFERAT 
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 28.01.20 
kl 16.15 i rom D107 
 
 
Møteleder:  Maria Beck   
Referent:  Elin Juliussen  
 
Studentrådet HFs medlemmer: 
Internt ansvarlig FTV Maria Helene Hanssen Beck 
Kommunikasjonsansvarlig FTV Sondre Rekdal  
Læringsmiljøansvarlig FTV Susann Viktoria Falla  
Fakultetsansvarlig FTV Idunn Nielsen Hatling  
Musikk (IMU) Hanne Marit Mordal Iversen   
Musikk (IMU) Viktor Einarssønn Lunde  
Musikk (IMU) Teodor Kleive-Andersen  
Språk og litteratur (ISL) Anja Liberg Forsbakk 
Språk og litteratur (ISL) Alexander Pedersen   
Språk og litteratur (ISL) Sandra Haltbakk  
Inst. X DRV Marcus Helgesson Svenning 
Inst. X ARK Anders Beyer Årvåg  
Inst. X ARK Ingvild Haraldsdatter Johns  
Filosofi (IFR)  Greger K. Røseth Vestgøte   
Religionsvitenskap (IFR) Maria Kasseth  
Kunst- og medievitenskap (IKM) Sander Johan Vigsø  
KULT  Marte Aakervik Berg  
Europastudier  Emilie Faarup Storvik   
Europastudier  Gina Bjelland  
LTV HF Arja Pedersen  
 
Meldt fravær:  
Inst. Y  - ikke valgt enda  
Kunst- og medievitenskap (IKM) Stian Røvik  
KULT  Marte Hagen Solbrekken 
 
Ikke møtt:  
Inst. X DRV Tor-Einar Siebke 
 
Observatører:  
Studenttinget  Simon Løvdal   
 
 
 
Innkallinga ble godkjent, med en ny sak:  HF-sak nr 07/20 Referansegruppekurs  
 Sakene ble tatt i denne rekkefølgen:  
 Ref-sak 01/20, 02/20, HF-sak 01/20, 07/20, 02/20, 03/20, 04/20, 05/20, 06/20 
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Ref-sak 01/20  Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 19.11.19. 
 Referatet godkjent. 
 
Ref-sak 02/20  Saker fra studenttillitsvalgte og orientering fra FTV-ene 
 Her ble det en presentasjonsrunde da det er mange nye rundt bordet.  
 
 
HF-sak 01/20 Møtedatoer  
 De foreslåtte møtedatoene ble vedtatt. Fast oppstartstidspunkt er kl 16.15.  
 
HF-sak 02/20  Pedagogiske komiteer  

Maria orienterte om de pedagogiske komiteene. Alle inst. skal sende inn navn på den 
som skal sitte i de pedagogiske komiteene dette semesteret.  
 

HF-sak 03/20 Årets underviser  
Maria orienterte om Årets underviser. Det vil bli laget nye rutiner og regler for dette. 
FTVene vil også ha med en ITV i arbeidsgruppa. Dette gjelder alle campus som har 
HF-emner.  
 

HF-sak 04/20 Tematisk stand/arbeidstema for vår  
Susann orienterte; skal vi ha en stand om dette?  
På Olavskvartalet blir det et alternativt oppsett på sosiale media.  
 

HF-sak 05/20 Drikkepress  
Maria orienterte. Det finnes ikke drikkepress i Studentrådene HF og SU! Alle skal 
inkluderes uansett om man ikke drikker  
 

HF-sak 06/20  Eventuelt  
Gina Enkelte forelesere nekter å gå med på at man ikke kan komme i forelesning i 

eksamensperioden på tross av at man har eksamen samtidig som forelesningen er. 

Foreleser var ikke villig til å bistå med en kort oppsummering av eksamensformen som 

skulle diskuteres i forelesning, vanskelig å ha med å gjøre generelt til det punktet at det 

ble ubehagelig å skulle oppsøke foreleser på tomannshånd. Burde vi ha en regel/ 

generell forståelse om når siste forelesning kan ta sted eller at eksamensinfo bør 

kanskje ikke skje i siste forelesning dersom den faller under den perioden normalt 

oppfattet som eksamensperioden?  

- Når man får igjen eksamen får man varsel på privatmail, burde den også komme på 

stud mail?  

- Man har 7 dager på å be om begrunnelse på karakter på eksamen. Dette inkluderer 

helligdager. I jula er ikke mail det man er mest opptatt av. Burde man få 7 dager uten 

helligdager på seg for å be om begrunnelse? Foreleserne får utvidet frist ifbm jula.  

- Sikkerheten på eksamenskontoret er for lav!  

Andre tilsvarende saker kan sendes inn. Dette blir egen sak på neste studentrådsmøte.  

- Hvorfor er det ikke plastinnsamling på Dragvoll? Det er på andre campuser.  



Studentrådet HF  
Referat fra Studentrådsmøte 28.01.20  

Side 3 av 3 

 
  

 

Susann Klage på en formell feil på eksamen er umulig på nett. Det bør stå at en ikke blir 

anonymisert ved klager på eksamen. 

Elin Minnet om at alle skal komme med minst 3 alternativer til kontorvakter. Mangler noen 

enda.  

 Bussen til Jægtvolden kjører kl 16.30 fra rundkjøringa utenfor studentrådskontoret.  

Maria Vi mangler fortsatt flere PTVer  

Marcus  Vi bør forbedre rutinene i skranken, rydde i permer og oversikter  

 

HF-sak 07/20  Referansegruppekurs 
 Sondre orienterte om dette. Vi skal velge en ITV som kan ta ansvar og holde disse 

referansegruppekursene. Det er 3 kursdager og disse er lønnet.  
 Marte Aakervik Berg meldte seg og ble valgt med akklamasjon.  
 
 Evaluering av møtet 
 Kommentarene tas til etterretning.  
 
 

 
 

Maria Beck    Elin Juliussen   
møteleder (sign.) referent (sign.)  
 
 


