
  
 

 

REFERAT 
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 19.11.19 
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  
Læringsmiljøansvarlig FTV Astrid Østigård 
Språk og litteratur (ISL) Anja Liberg Forsbakk 
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  
Europastudier  Susann Viktoria Falla  
LTV HF Arja Pedersen  
 
Meldt fravær:  
Historiske studier DRV Tor-Einar Siebke 
Musikk (IMU) Hanne Marit Mordal Iversen   
Fakultetsansvarlig FTV Gustav Hopen 
Musikk (IMU) Viktor Einarssønn Lunde   
Språk og litteratur (ISL) Sandra Haltbakk  
Europastudier  Gina Bjelland  
 
Ikke møtt:  
 
Observatører:  
Studenttinget  Cecilie B. Raustein  
 
 
 
Ref-sak 23/19 – Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 22.10. og 05.11. 
 Innkalling og begge referat godkjent. 
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Ref-sak 24/19 – Saker fra studenttillitsvalgte og orientering fra FTV-ene 
KULT:  Valgt ny ITV og PTV. Deltatt på programrådsmøte. 
IHS DRV:  IHS har blitt formelt nedlagt. De tillitsvalgte har ca. ukentlige møter med 

instituttledelsen og diskutert ny struktur. Fakultetet vil ha ITV-er ved det nye instituttet, 
men uklarheter for hvem de skal representere. Positiv til den nye kontakten med 
ledelsen.  

IHS ARK:  Deltatt på samme møte med instituttledelsen. Fått oppklaring i hvem alle 
referansegruppestudentene er og informert om rollen. 

LTV:  Gjennomført allmøte med rekordstort oppmøte. Arja ble gjenvalgt som LTV og har 
deltatt på møte med PTV-er og instituttledelse. 

EURO:  Deltatt på programrådsmøte og møte med ledelsen ved IHS. Positiv til den nye 
dialogen. 

ISL:  Planlagt PTV-møte for førstkommende mandag, drevet valgkamp. Ferdig med alle 
instituttstyremøter for semesteret. 

IKM:  Valgt ny PTV ved film- og videoproduksjon. Drama og teater har fått ett års utsettelse i 
saken om endring av studietilbudet. Finner kandidater til gjenstående ledige PTV-
stillinger og til ITV. 

IFR:  Lite nytt å melde. Programrådsmøte førstkommende fredag.  
STi:  Hadde valg i Gjøvik og deltatt på strategiworkshop. Har hatt siste studenttingsmøte for 

året. Vedtatt strategi for arbeid mot internasjonale studenters helsetilbud og hatt valg 
av nytt STi-AU. Jobber med overlapp for nytt AU. 

Astrid:  Jobbet med beskrivelse av emnerapporter. Deltok på konstituerende STi-møte og 
sammenfattet rapport fra KAM+D-workshop. 

Maria:  Deltatt i møte med «operasjon julegate» og «fremtidens HUMSAM» og konstituerende 
STi-møte.  

Sondre:  Diverse kontorarbeid, jobbet med nettsiden, semesteroppgaver, arrangert workshops 
for referansegruppekurs. 

 
HF-sak 64/19 – Oppnevning av PTV på ISL 
 Kandidat for PTV ved logopedi: Monica Simonsen. Valg ved akklamasjon. 
 Kandidat for PTV ved tegnspråk og tolk: Sofie Moss Hansen. Valgt ved akklamasjon. 
 
HF-sak 64/19 (2) – Oppnevning av PTV på KULT 
 Kandidat for Likestilling og mangfold: Martine Sletten. Valgt ved akklamasjon. 
 
HF-sak 65/19 – Evaluering av semesteret 
 Evaluering ble foretatt via digitale skjema. 
 
HF-sak 66/19 – Viktige datoer ved semesterstart 2020 

Orientering fra Maria. Datoene vedlagt i sakspapirene er satt. Kontoret åpner 6. januar 
og første studentrådsmøte finner sted 28. januar. Alle ITV-er skal ha fått valgt 
etterfølgere innen 29. januar, som skal være med på oppstartsseminaret 31. januar- 2. 
februar. 
 

HF-sak 67/19 – Evaluering av valg 
På enkelte institutter har studentene måttet logge seg inn på ValgWeb flere ganger for 
å stemme på alle valgene – dermed risikerer man at studenter ikke stemmer ved alle 
valgene hvor de har stemmerett. Forslag om at alle valg har samme periode, slik at 
man kan stemme på alle på samme tid for å redusere frafall av stemmer.  
Ordningen om allmøtetidspunkt bør utnyttes bedre, men dette kan hemme 
fleksibiliteten for de tillitsvalgte. Forslag om at man utnytter andre mediekanaler, som 
for eksempel Under Dusken, for å skape publisitet. Dette bør derimot samkjøres med 
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Valgstyret. Oppfordring fra STi om at HF og SU samkjører valgene med det øvrige 
Studentdemokratiet. 
Studenter har innvendinger om innkalling til allmøter foregår via uformelle kanaler, som 
for eksempel Facebook, og studentene etterspør innkalling via e-post/Innsida. Det har 
vært motvilje til å sende innkalling via mail, men Innsida regnes som en offisiell kanal 
og kan derfor være et alternativ til dette. 
 

HF-sak 68/19 – Workshop fremtidens HUMSAM 
 Det ble holdt workshop i møtet. 
 
HF-sak 69/19 – Eventuelt 

Maria informerte om høring vedrørende «fremtidens bibliotektjenester». De tillitsvalgte 
ble oppfordret å lese høringen og sende innspill til FTV-ene innen 26. november. 
 

Evaluering av møtet 
- Ryddig og kjapt møte 
- Mangel på møtemat er ikke gunstig, men møtet var bra likevel 
- God tidsbruk og bra semester 
- God ordstyring, trist at det er siste møtet for semesteret 
- Bra med workshops 
- Gode diskusjoner med høyt faglig nivå 
- God flyt 
- Takk for et fantastisk semester! 

 
 
Møtet hevet 17.51 
 

 
 

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


