
  
 

 

 

REFERAT 
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 03.11.20 i Aud. D156  
 
 
 
Møteleder:  Viktor Einarssønn Lunde   
Referent:  Elin Juliussen    
 
 
Studentrådet HFs medlemmer: 
Internt ansvarlig FTV Viktor Einarssønn Lunde 
Fakultetsansvarlig FTV Gina Bjelland  
Komm.ansvarlig FTV Sander Johan Vigsø 
Læringsmiljøansvarlig FTV Maria Helene Hanssen Beck  
IFR Elise Svalestad Folland 
IHK DRV Maja Rauan Goksør 
IHK DRV Marcus Helgesson Svenning 
IHK ARK Ingvild Haraldsdatter Johns  
IMS  - ikke valgt  
IMS  Kjetil Sørensen  
Musikk  Liss F. Nerlandsrem 
Musikk  Teodor Kleive-Andersen 
ISL Alexander Pedersen 
EURO  Matilde Brox Bordal  
EURO  Emilie Faarup Storvik 
LTV HF Arja Pedersen  
 
Meldt fravær:  
IKM Stian Røvik 
IKM Anine Granerud 
ISL Kristin Eline Marthinsen 
ISL Kamilla Båtnes  
KULT Martine Sletten 
IHK ARK Anders Beyer Årvåg 
 
Ikke møtt:  
Musikk  Jakob Mæhle Skjøtskift 
IFR Greger K. Røseth Vestgøte 
KULT Marte Hagen Solbrekken 
 
Observatører:  
Studenttinget  Simon Løvdal   
 
 
 Konstituering av møtet 

 Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.  
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Ref-sak 20/20  Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 20.10.20  
 Referatet ble godkjent med rettelser.  
 
Ref-sak 21/20  Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene 
FTV Gina har vært i de vanlige møtene, arrangert vaffelfredag  
FTV Maria vanlige møter, vært i praksis  
IHK Ark  vært på møte med inst.  
Musikk har vært i møte om Corona-problematikk og angst  
Euro jobbet med spørreundersøkelse  
LTV Arja  har hatt møte med PTVene og Studentrådet Lektor 
IFR vært i flere møter og sett på ref.grp.rapporter 
ISL har vært i inst.styremøte   
IHK DRV Har snakket med PTVene og møte i ULG  
Sti  har jobbet med valg. Siste Sti-møte er på torsdag.  
 Alle eksamener er omgjort til digital eksamen  
IMS har laget vaffelrøre  
FTV Sander  har vært i de vanlige møtene, jobbet med valget, har filmer ref.grp.kurs  
FTV Viktor  har vært på ILM, FTV-forum, intervjuet kandidater til ny dekan.  
 
 

O-sak 05/20  Besøk av Studenthumanisten  
Studenthumanist Emma Skjølberg orienterte om tilbudet.  
Sjekk ut mer om «Studenthumanist i Trondheim» på Facebook og Instagram. Hun kan 
også kontaktes på Mail: emma@human.no  
 

O-sak 06/20  Besøk av Blink  
Magnus Landheim var FTV i 2 år, frem til i våres. Blink er en task force som hjelper til 
der det trengs og der det «brenner». Jobbet med Fagland. Jobber mye med digital 
undervisning. Mest med de foreleserne som er minst teknologisk kyndige. Jobber med 
podkast og video, har VR-lab, video-lab, studio osv. Ønsker hjelp av Studentrådene HF 
og SU fremover! Et bredt og uformelt samarbeid. Nå jobber vi med stønting av 
Studiebarometeret. Neste prosjekt er prosjekt julegate. Kommer snart med 
studentpodcast. Kan hende de hyrer inn til betalte oppdrag som med f.eks. julegate. Ta 
kontakt med Magnus eller på epost: kontakt@blink.ntnu.no.  
 

O-sak 07/20  Orientering om varslingssystemet   
FTV Maria orienterte litt om varslingssystemet: https://innsida.ntnu.no/wiki/-

/wiki/Norsk/Varsling og avvikssystemet: https://innsida.ntnu.no/wiki/-

/wiki/Norsk/Melde+HMS-avvik  

 
HF-sak 49/20  Valgevaluering  

FTV Maria har laget et evalueringsskjema som ble sendt til alle slik at 
evaluering gjøres digitalt.  
Kommentarer rundt bordet:  
- Hva er valgoppslutningen?  
- Forslag om at det lages en plan for neste valgperiode i god tid.  
- Alle kan søke sitt institutt om midlere til promotering i stedet for mat.  
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HF-sak 50/20 Oppnevning av PTV  
Viktor orienterte om valget.  
Det ble vedtatt at der det er kun en kandidat vil det bli valgt med akklamasjon. 
Der det er flere kandidater blir det håndsopprekning.  
Tellekorps er Simon og Elin.  
 
Dette er den nye PTVen:  

 
Institutt:  Studieprogram: Navn 

 
 Europastudier  Victor Holmgren  

 
 Valgperioden er 01.01. – 31.12.21  

 
HF-sak 51/20 Høring: Valgreglement, våren 2021  
 Viktor orienterte litt om høringa og det bel litt diskusjon om valgrutiner. 
 Høringssvaret skal oppfordre til at rektovedtaket endres med at setningen om 

studentrådet skal endres; studentene på studieprogrammet velger en kandidat på 
allmøte, som så studentrådet oppnevner.  

 

HF-sak 52/20: Eventuelt  
 Innkallinger til allmøte bør kunne sendes ut på epost til alle studenter.  

Sander  oppfordret til at alle følger med på hvilken bruker de er på når de «liker» innlegg på 

studentrådet sin side i Facebook. Like fra din egen bruker.  

 Hadde vært fint om flere kunne hjulpet til med å rydde etter studentrådsmøtene.  

Emile tok opp rutiner ifbm corona-smitten: 

- Er det mulig å ha digitale studentrådsmøter? Det er mye folk på bussen og derfor 

ubehagelig å reise opp til Dragvoll.  

o En avstemming sa sterkt og klart at vi skal ha digitale møter resten av 

semesteret.  

Elin orienterte om avslutningsmiddagen og menyen.  

Teodor informerte om at en foreleser hadde sagt at siden eksamen ble omgjort til digital så ville 
det bli vanskeligere å stå.  
- Kunnskapsdepartementet har gitt utdanningsinstitusjonene fullmakt til å endre 

eksamensform.  
 

 Evaluering: 
 Kommentarene tas til etterretning.   
 
 
 

Viktor Einarssønn Lunde  Elin Juliussen    

møteleder (sign.) referent (sign.)  
 
 


