REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 25.02.20
kl 16.15 i rom D107
Møteleder:
Referent:

Maria Beck
Sondre K. Rekdal

Studentrådet HFs medlemmer:
Internt ansvarlig FTV
Kommunikasjonsansvarlig FTV
Læringsmiljøansvarlig FTV
Fakultetsansvarlig FTV
Musikk (IMU)
Musikk (IMU)
Musikk (IMU)
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Inst. X DRV
Inst. X ARK
Inst. Y
Inst. Y
Filosofi (IFR)
Kunst- og medievitenskap (IKM)
KULT
KULT
Europastudier
Europastudier

Maria Helene Hanssen Beck
Sondre Rekdal
Susann Viktoria Falla
Idunn Nielsen Hatling
Viktor Einarssønn Lunde
Teodor Kleive-Andersen
Hanne Marit Mordal Iversen
Anja Liberg Forsbakk
Alexander Pedersen
Sandra Haltbakk
Marcus Helgesson Svenning
Ingvild Haraldsdatter Johns
Kjetil Sørensen
Maria Konow
Greger K. Røseth Vestgøte
Sander Johan Vigsø
Marte Hagen Solbrekken
Marte Aakervik Berg
Emilie Faarup Storvik
Gina Bjelland

Meldt fravær:
LTV HF

Arja Pedersen

Ikke møtt:
Religionsvitenskap (IFR)
Inst. X ARK
Kunst- og medievitenskap (IKM)
Inst. X DRV

Maria Kasseth
Anders Beyer Årvåg
Stian Røvik
Tor-Einar Siebke

Observatører:
Studenttinget

Simon Løvdal

Ref-sak 05/20

Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 28.11.20 *
Referat ble godkjent.
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Ref-sak 06/20
IA-FTV:

Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene
Deltatt på AU for Idunn og FTV-forum og lønningsbrus. Satt sammen rapport fra
workshop.
FAK-ANSV. FTV: Jobbet med forslag til modell for referansegruppesystemet, deltatt på ulike møter.
KOM-ANSV. FTV: Deltatt på møte med dekanen, planleggingsmøte for referansegruppekurs og formøte
til utdanningsutvalget. Har ellers jobbet med Studentrådet HFs nettsider.
LMA-FTV:
Diverse møtevirksomhet. Skrevet høringssvar om miljøutviklingsplan og jobbet med
spørreundersøkelse for tematisk stand. Deltatt på PTV-oppstartsmøte.
Moderne samfunnshistorie: «Institutt Y» har fått vedtatt namn. Har løpende kontakt med instituttet,
oppdatert Facebooksiden.
IMU:
Hadde oppstartsmøte med PTV-ene den 24.02.
IFR:
Seksjonsmøte og programrådsmøte. Har fått ITV-Facebooksiden oppdatert.
IKM:
Oppdatert Facebooksiden, avtaler med forelesere om blæsting.
KULT:
Deltatt på programrådsmøte for LIMA og PTV-møte og planleggingsmøte for
referansegruppekurs.
ISL:
Blæstet i forelesninger og mottatt PTV-kandidatur. Deltatt på møter med instituttleder
og nestleder og avtalt møter med PTV-er.
IHK:
Institutt X har fått vedtatt navn. Har dialog med studenter som er misfornøyde med
obligatoriske oppgaver.
EURO:
PTV-oppstartsmøte og møte med instituttet.
IHK ARK:
Hatt dialog med instituttet angående medvirkning i navnsettingsprosessen
STi:
Oppstartsseminar og årets første møte, jobber med saker til neste møte.
Forslag om nytt møtetidspunkt:
Studentrådet HF vedtok at nytt møtetidspunkt er 16:30.
HF-sak 12/20

Oppnevning av PTVer *
PTV-kandidat for tysk:
Magnus Mundal.
PTV-kandidat for master i historie: Vegard Jerpåsen.
PTV-kandidat for nordisk:
Cecilie Raustein.
PTV-kandidat for fransk:
Maren Langen Kjellmark.

Valgt ved akklamasjon.
Valgt ved akklamasjon.
Valgt ved akklamasjon.
Valgt ved akklamasjon.

HF-sak 13/20

Valgukene *
Orientering fra Sondre med påfølgende plenumsdiskusjon

HF-sak 14/20

Studenter til HUMSAM-workshop *
Sondre orienterte om den kommende workshopen.
Studentrådet oppfordres til å finne studenter til å melde seg på innen 1. mars og melde
fra til Sondre eller Maria innen fristen.

HF-sak 15/20

Etisk plattform for studentrådet HF (og SU) *
Maria orienterte om bakgrunnen for saken og ba om innspill.
En stor del av diskusjonen handlet om hva man skal legge i begrepet «etisk plattform»
og om man heller burde velge et annet navn om plattformen heller er ment for å være
et sett med felles utformede retningslinjer. Det ble uttrykt klar enighet om at
retningslinjene må gjelde for alle; både sittende og avgåtte tillitsvalgte, samt andre som
oppholder seg mye på kontoret. Det ble også nevnt at en del situasjoner er
vanskeligere å bedømme enn andre, og at utøvelse av skjønn er et viktig moment,
særlig ved bråk ved skrankeområdet.
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Det kom også frem at alle bør være bevisst på hvordan man fronter vervet sitt og når
man gjør det: Om man går med klær som bærer Studentrådenes logo bør man fronte
vervet sitt på en positiv måte for å unngå negative assosiasjoner.
Medlemmene av Studentrådet ble oppfordret til å sende videre henvendelser på mail,
så tas saken opp i et senere møte.
HF-sak 16/20

Rapport fra workshop om eksamen og tilrettelegging*
Diskusjon.
Siste avsnitt angående frister kan fremstå litt uklart for utenforstående og noen
formuleringer er noe utydelige. Det ble også foreslått at det tydeliggjøres at dette er
Studentrådets samlede mening og at det bør understrekes at samtlige
eksamensoppgaver må utleveres grammatisk korrekt i henhold til målform og språk.
Forslag om at ordningen med bøter for overskredet frist bør gjeninnføres.

HF-sak 17/20
Knagger på do

Eventuelt
Forslag om at det monteres knagger ved toalettene på campus. FTV-ene følger opp
saken og tar det opp med de rette personene.

Microsoft Teams
Fra høsten 2020 vil Microsoft Teams bli standard verktøy for evaluering av emner.
Enighet om at Sondre inviterer IT-avdelingen til å presentere det nye verktøyet på
neste studentrådsmøte.
Vedtak om mandatet for «årets underviser»-pris
Orientering om at Studentrådet HF utgjør prisens jury og at prisvinneren(e) blir valgt ved
avstemning under studentrådsmøtet.
Kommende saker:
Endring av UH-loven
Tilbakemelding på digital eksamen
Evaluering av møtet
Godt møte, bra med diskusjonssaker
Gode diskusjoner
Bra møtesnacks
Godt innhold i sakspapirene
Vær bevisst på at kanskje ikke alle kjenner alle forkortelsene som ble brukt
Enkelte spørsmål for å forstå saken om etisk plattform ble oppfattet som avfeid
Enkelte saker blir litt for «Dragvoll-interne» for de som holder til på andre campus
Var vanskelig å henge med av og til
Bra at PTV-kandidater møtte opp
Møtet hevet 17:57

Maria Beck

Sondre K. Rekdal

møteleder (sign.)

referent (sign.)

