
  
 

 

 

REFERAT 
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 14.04.20 
kl 16.30 på Teams  
 
 
Møteleder:  Susann Falla    
Referent:  Elin Juliussen  
 
Studentrådet HFs medlemmer: 
Læringsmiljøansvarlig FTV Susann Viktoria Falla  
Fakultetsansvarlig FTV Idunn Nielsen Hatling  
Kommunikasjonsansvarlig FTV Sondre Rekdal  
Musikk (IMU) Teodor Kleive-Andersen  
Språk og litteratur (ISL) Anja Liberg Forsbakk 
Språk og litteratur (ISL) Alexander Pedersen   
Språk og litteratur (ISL) Sandra Haltbakk  
Historiske og klassiske studier (IHK) Marcus Helgesson Svenning 
Historiske og klassiske studier (IHK) Anders Beyer Årvåg  
Historiske og klassiske studier (IHK) Ingvild Haraldsdatter Johns  
Moderne samfunnshistorie (IMS) Kjetil Sørensen   
Filosofi (IFR)  Greger K. Røseth Vestgøte   
Kunst- og medievitenskap (IKM) Stian Røvik  
Kunst- og medievitenskap (IKM) Sander Johan Vigsø  
KULT  Marte Hagen Solbrekken 
KULT  Marte Aakervik Berg  
Europastudier  Emilie Faarup Storvik   
Europastudier  Gina Bjelland  
LTV HF Arja Pedersen  
 
Meldt fravær:  
Internt ansvarlig FTV Maria Helene Hanssen Beck 
 
Ikke møtt:  
Historiske og klassiske studier (IHK) Tor-Einar Siebke 
Moderne samfunnshistorie (IMS) Maria Konow  
Religionsvitenskap (IFR) Maria Kasseth  
Musikk (IMU) Viktor Einarssønn Lunde  
Musikk (IMU) Hanne Marit Mordal Iversen   
 
Observatører:  
Studenttinget  Simon Løvdal   
 
 
 
Ref-sak 09/20  Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 25.02.20  

Referat ble godkjent.  
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Ref-sak 10/20  Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene 
ISL  har laget en spørreundersøkelse og fått inn 200-300 svar.  
 Skal ha allmøte 20.04.  
IHK DRV er med i beredskapsgruppen på inst.  
 Har satt dato for allmøte 21.04. Samarbeider med IMS om allmøtet.  
IHK Ark lite som har skjedd  
IMS samarbeider med IHK om valget og er med på ledermøter på inst.  
Musikk har vært i møte med inst.leder og hatt møte med PTVene  
IKM Ingenting siden sist  
KULT  har jevnt kontakt med inst. om hvordan det går  
 Har sendt ut mail og promotert valget på FB  
EURO har prøvd å få videresendt infomail som læringsassistentene har fått om situasjonen, 

men fikk ikke sende den til studentene  
LTV  har planlagt allmøte på Zoom 
 Har lagt ut litt info på FB  
IFR  Maria: det ikke har vært noen beredskapsgruppe eller nettundervisning på 

religionsvitenskap.  
 Greger: På filosofi har vi hatt nettundervisning, og jeg har ikke fått inntrykk av at det har 

vært altfor problematisk. Er planlagt å bedrive intervjurunder for ansettelse av nye ved 
IFR i slutten av april, som jeg skal være med på. Selv har jeg vært dypt i 
bachelorlesningen, så det har ikke skjedd så mye for meg utenom det 

Sti  har hatt mye jobb med korona-soituasjonen.  
 Høring: NOU U&H-loven kommer på høring i en litt enklere versjon enn originalen  
 Det neste Sti-møtet blir digitalt.   
FTV Idunn har jobbet med vanlige FTV-saker, hatt medarbeidersamtaler, vært i beredskaps-

møter, jobbet med en eksamensklagesak, ansettelse, tatt opp problematikken med 
pensum kun i papirbøker, som biblioteket ikke vil kopiere og sende på mail.  

FTV Sondre  vært i møte om Fremtidens Humsam, blitt intervjuet av Krono, jobbet med valg  
FTV Susann  vært i diverse møter, ILM, hatt påskefri  
 
HF-sak 23/20  Valg  
 Plattformer som er aktuelle: 

- Allmøte for hele fakultetet vil gå på Zoom. Last ned appen fra Innsida så får dere 
den sikre versjonen; Zoom Pro.  

Promotere:  
Sosiale medier i tillegg til FB kan være Instagram, Linjeforeningene. Bruk gjerne 

egenproduserte videoer       

Hvordan kan vi rekruttere kandidater?  
- Kontakte de som stilte ved forrige valg 
- Video kan være greit å bruke  
- ITVene kontakter dagens PTVer og rekrutterer derfra. 
Har dere søkt inst. om penger til promotering? 
- Ingen har søkt.  
- En har fått hjelp til å sende ut mail til alle studentene på inst.  
Andre spørsmål/problemer:  
- Hvordan gjøres PTV-valget? 

o Det gjøres på et studentrådsmøte. Frist for å melde sitt kandidatur er her 
også 22.04.20 kl 17.00. det ligger link på nettsiden.  

 Andre spørsmål om valget kan dere sende på mail til Sondre.  
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HF-sak 24/20  Eventuelt  

FTVene spurte om det var greitt for Studentrådet HF å ha siste møtet 28.04.20?  
 Det var enighet i dette.  
 Avslutningsmiddagen må flyttes til høsten.  
 

Evaluering av møte  
 Møteinnkallingen kom midt i påska, det var litt uheldig. 
 Flott at ISL har fått så bra oppslutning på undersøkelsen sin  
 
 
 
 

Susann Falla   Elin Juliussen  
møteleder (sign.) referent (sign.)  
 


