
 
 

Vi gjør oppmerksom på at det er møteplikt for alle instituttillitsvalgte (ITV) 
Dersom du skal forlate møtet før det er ferdig må du gi beskjed til Maria eller Elin før møtet.  
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MØTEINNKALLING  
til Studentrådet HFs møte  
 
Dato  Tirsdag 25.02.20  
Tid Kl. 16.15  
Sted D107  
  
 
 
Studentrådet HFs saker:   
 
 Konstituering av møtet  
 
Ref-sak 05/20 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 11.02.20 *  
Ref-sak 04/20 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene  
 
HF-sak 12/20 Oppnevning av PTVer *  
HF-sak 13/20  Valgukene *  
HF-sak 14/20 Studenter til HUMSAM-workshop *  
HF-sak 15/20  Etisk plattform for studentrådet HF (og SU) * 
HF-sak 16/20  Rapport fra workshop om eksamen og tilrettelegging*  
 - vedlegg ettersendes  
HF-sak 17/20  Eventuelt  

 
 Evaluering av møtet  
  
 
  
 
Studentrådet HF 
 
Maria Helene Hanssen Beck  Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  
 
 
  



 
 
 

  
 
KAFFE/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – Våren 2020  
 

FTVene  28/1  
Kunst- og medievitenskap (IKM) 11/2 
Tverrfaglige kulturstudier (KULT) 25/2 
Europastudier  10/3 
LTV  24/3 
Musikk  21/4 
Språk og litteratur (ISL)  5/5 
 
Historiske studier DRV 
Historiske studier ARK   
Filosofi og religionsvitenskap (IFR)  
 
 

 
De som ikke får tildelt ansvar dette semesteret, må regne med å få dette neste semester.  
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne FTVene/Elin beskjed om det. 
 
 



  
 

 

 

REFERAT 
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 11.02.20 
kl 16.15 i rom D107 
 
 
Møteleder:  Maria Beck   
Referent:  Sondre K. Rekdal  
 
Studentrådet HFs medlemmer: 
Internt ansvarlig FTV Maria Helene Hanssen Beck 
Kommunikasjonsansvarlig FTV Sondre Rekdal  
Læringsmiljøansvarlig FTV Susann Viktoria Falla  
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 DRV Tor-Einar Siebke 
Inst. X ARK Anders Beyer Årvåg  
Inst. X ARK Ingvild Haraldsdatter Johns  
Inst. Y  Kjetil Sørensen   
 
Filosofi (IFR)  Greger K. Røseth Vestgøte   
Religionsvitenskap (IFR) Maria Kasseth  
Kunst- og medievitenskap (IKM) Sander Johan Vigsø  
Kunst- og medievitenskap (IKM) Stian Røvik  
KULT  Marte Hagen Solbrekken 
KULT  Marte Aakervik Berg  
Europastudier  Emilie Faarup Storvik   
Europastudier  Gina Bjelland  
 
Meldt fravær:  
Fakultetsansvarlig FTV Idunn Nielsen Hatling  
Musikk (IMU) Hanne Marit Mordal Iversen   
 
Ikke møtt:  
Inst. Y  Maria Konow  
LTV HF Arja Pedersen  
 
Observatører:  
Studenttinget  Simon Løvdal   
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Ref-sak 03/20  Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 28.11.20 * 
Innkalling godkjent. 
Referat: Emilie er ikke oppført som deltaker i møtet. Referatet godkjennes med 
endring.  
 

Ref-sak 04/20  Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene 
STi:  forberedt arbeidsprogram som skal vedtas på kommende møte. Sett på resultatene fra 

studiebarometeret, hvor NTNU scorer dårlig på studentmedvirkning.  
«Institutt X – Avd. Kalvskinnet»: Fått satt opp programrådsmøte, deltatt på møter med instituttet. 
EURO:  Deltatt på tillitsvalgtskonferansen, hatt møte med instituttet.  
KULT:  Har deltatt på planleggingsmøte for referansegruppekurs, hatt kontorvakt og deltatt i 

programrådsmøte. Møte for LIMA i morgen. 
ISL:  Deltatt på Tillitsvalgtskonferansen, oppdatert sosiale medier. 
IKM:  Deltatt på instituttledermøte. PTV har trukket seg, jobber for å finne ny. 
IFR:  Hatt møte med instituttet, jobber med å opprette Facebook-side. Deltok på 

Tillitsvalgtskonferansen. 
«Institutt Y»:  Har laget Facebook-side, hilst på forelesere, bedt om å delta i prosjekt om ulike 

forelesningsmetoder. Jobber med å få oversikt over det nye instituttet.  
«Institutt X – avd. Dragvoll»: Deltatt på møte sammen med «Institutt X - avd. Kalvskinnet». Jobbet med 

NOKUT-prosjekt for arbeidslivsrelevans. Jobber med å finne PTV-er i historie. 
IMU:  Planlagt dialog-allmøte for studentene ved instituttet.  
Læringsmiljøansvarlig FTV: Deltatt på studentrådsseminar og Tillitsvalgtskonferansen, instituttledermøte, 

arrangert allmøte for «Institutt Y». Arrangert workshop om lesesalen i bygg 8.  
Internt ansvarlig FTV: Seminarplanlegging, allmøte for Institutt Y, variert kontorarbeid. 
Kommunikasjonsansvarlig FTV: Deltatt på studentrådsseminar, planleggingsmøte for 

referansegruppekurs og valgmøte på Gløshaugen. Ellers foretatt diverse kontorarbeid.  
 
HF-sak 08/20  Workshop: Eksamen – klager og tilbakemelding 
 Workshop ble avholdt under møtet. FTV-ene samlet inn innspill fra møtedeltakerne. 
 
HF-sak 09/20  Studentrådet i sosiale medier 
 FTV Sondre holdt presentasjon om utforming av de tillitsvalgtes Facebook-sider og ba 

om innspill for saken. Powerpoint-presentasjonen med forslag til felles utforming 
sendes ut på mail til de tillitsvalgte.  

 
HF-sak 10/20  Om Studenttinget 
 Simon fra STi informerte om Studenttinget og Velferdstinget – deres organisasjon og 

arbeidsområder. 
 
HF-sak 11/20  Eventuelt 
Mangel på feiring av Samefolkets dag 
 Reaksjoner på at Dragvoll ikke markerte samenes nasjonaldag. Andre campi, bl.a. 

Kalvskinnet markerte med flagg. Forslag om bedre markering av dagen på campus. 
 
Campusbesøk FTV-ene ved Studentrådet HF vil foreta «campusbesøk» og besøke de tillitsvalgte på 

de respektive campus. 
 
Referansegruppekurs/Referansegruppeworkshop 
 Sondre informerte om kommende referansegruppekurs og workshop for innlevering av 

rapporter. Saken følges opp. 
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Plast Det har kommet tilbakemeldinger fra studenter om ønske for plastresirkulering på 
Dragvoll. Forslag om å få dette vedtatt hos Studenttinget, slik at dette kan gjelde hele 
NTNU og ikke bare campus Dragvoll.  

 
Orientering om Studentrådets møtetid og kommende saker 
 Maria informerte om at Studentrådet ikke har et formelt avslutningstidspunkt, og at 

møtene kan vare lenger enn 18:00. Dette gjelder særlig ved valg av PTV-er. Maria 
informerte også om kommende saker til neste møte. 

 
 Evaluering av møtet 
 Kommentarene tas til etterretning.  

 

Møtet hevet 17:46 

 
 

 
 

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



 

  
HF-sak 12/20 

 
Saksbehandler: Maria Helene Hanssen Beck 

 
 
Oppnevning av PTVer  
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
 
 
 
Det skal oppnevnes nye programtillitsvalgte på flere institutter.  
Valgperiode er vår- og høst-semester 2020  
 
Minner om at i vedtektene for Studentrådet HF står det:  

§4.1 Stemmerett  
Hvert institutt har 1 stemme og de fakultetstillitsvalgte har totalt 2 stemmer i Studentrådet HF. 

 
Dette medfører at dere på forhånd må bli enige om hva dere skal stemme og hvem sin epost 
som skal brukes ved digitalt valg.  
 
Kandidatskjema som kommer inn etter at møteinnkallinga er sendt ut vil bli ettersendt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Ingen  
 



 

 HF-sak 13/20 
 
Saksbehandler: Sondre K. Rekdal 

 
Valgukene våren 2020 
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
 
Datoene for valg og allmøter er nå satt og her er datoene som er satt i samarbeid med 
ledergruppa til Studenttinget.  
 
Tirsdag  31. mars:  Frist for å melde kandidatur til NTNU-styret  

Torsdag  2. april:  Kandidatene til NTNU-styret annonseres  

4.-13. april: Påskeferie  

Tirsdag  14. april:  Promotering av valget ("promouke") starter  

17-19. april:  - Landsmøte for Norsk Studentorganisasjon  

Onsdag  22. april:  Promouka slutter  

Torsdag  23. april:  Valget åpner  

  + ekstraordinært studenttingsmøte med valg til Velferdstinget  

Søndag  3. mai:  Valget stenger  

Mandag  4. mai:  Valgresultatene annonseres 

 
Datoene kommer like før eksamenstiden, men dette er det beste vi kan få til dersom vi skal 
samarbeide med resten av studentrådene og Studenttinget. Som vist i oversikten over åpner 
valget ved NTNU (styrevalg) 23. april, og det ansees som hensiktsmessig å åpne de lokale 
valgene samtidig for størst mulig valgoppslutning. 
 
Alle må dermed ha holdt allmøter ved sine institutt før 23.04.2020.  

 
- Vi ønsker innspill og lett diskusjon rundt valgukene for våren 2020. 

 



 

 HF-sak 14/20 
 
Saksbehandler: Sondre K. Rekdal 

 
Studentrepresentanter til Fremtidens HUMSAM-workshop 
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
 
 
Fremtidens HUMSAM skal arrangere workshop for å drøfte fremtidens studietilbud innen 
humaniora og samfunnsvitenskap. I den forbindelse har FTV-ene ved studentrådene HF og SU 
blitt bedt om å stille med 10 engasjerte studentrepresentanter (fem studenter fra hvert fakultet). 
Workshopen vil finne sted på Scandic Lerkendal 19. mars, klokken 10:00-16:00, og vil bestå av 
studenter, ansatte og eksterne deltakere for å diskutere utviklingen av fremtidens HUMSAM-
studier. 
 
Prosjektet Fremtidens HUMSAM-studier har som formål å utvikle NTNUs studietilbud innen 
humaniora og samfunnsvitenskap ved å drøfte muligheter, dilemmaer og utfordringer ved både 
dagens og fremtidens studieportefølje, og anbefale endringer for fremtidens behov.  
 
Prosjektet skal legge til rette for at NTNUs studieportefølje innenfor HUMSAM:   

• Samspiller med de store samfunnsutfordringene  
• Bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål  
• Ivaretar arbeidslivets og samfunnets behov i perioden fra 2025 og fremover 

Mer informasjon kan finnes på https://www.ntnu.no/fremtidenshumsam. Dere kan også henvende 
dere til Sondre eller Maria, som er HFs studentrepresentanter i prosjektet. 
 

- Ønsker noen av studentrådets medlemmer å stille som studentrepresentant (5 stk.) til 
workshop 19. mars? Påmeldingsfrist er 1. mars. 

 
 

https://www.ntnu.no/fremtidenshumsam


 

 HF-sak 15/20 
 
Saksbehandler: Maria Helene Hanssen Beck 

 
Etisk plattform for Studentrådet HF  
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
 
Vi FTVene ser det nødvendig å opprette en etisk plattform som skal hjelpe oss alle i vårt arbeid 

som tillitsvalgte studenter. Nedenfor står tentative temaer som vi ser for oss enn så lenge. Vi 

håper vi kan ha gode diskusjoner rundt disse hovedtemaene og at dere også vil delta under 

møtet slik at dette blir noe vi kan stå sammen om.  

Bakgrunnen for at det er nødvendig med en slik plattform er at ikke alle følger de samme 

«retningslinjene». Det er viktig at vi står sammen om hva som er rett og hva som er galt, og 

at alle har samme tankegang når det gjelder temaene presentert under.  

 

Tema:  
Kontormiljø  

- Hvordan oppfører vi oss med hverandre  

- Språkbruk  

- Skranken  

- Sosiale aktiviteter  

Tillitsvalgt utenfor kontoret  

- Hvordan skal vi fremstå for andre studenter?  

- SoMe, e-post, media generelt 

Annet?  
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