REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 28.04.20
kl 16.30 på Teams
Møteleder:
Referent:

Maria Helene Hanssen Beck
Elin Juliussen

Studentrådet HFs medlemmer:
Internt ansvarlig FTV
Læringsmiljøansvarlig FTV
Fakultetsansvarlig FTV
Kommunikasjonsansvarlig FTV
Musikk (IMU)
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Historiske og klassiske studier (IHK)
Historiske og klassiske studier (IHK)
Historiske og klassiske studier (IHK)
Moderne samfunnshistorie (IMS)
Moderne samfunnshistorie (IMS)
Filosofi (IFR)
KULT
KULT
Europastudier
Europastudier
LTV HF

Maria Helene Hanssen Beck
Susann Viktoria Falla
Idunn Nielsen Hatling
Sondre Rekdal
Hanne Marit Mordal Iversen
Anja Liberg Forsbakk
Alexander Pedersen
Sandra Haltbakk
Marcus Helgesson Svenning
Anders Beyer Årvåg
Ingvild Haraldsdatter Johns
Kjetil Sørensen
Maria Konow
Greger K. Røseth Vestgøte
Marte Hagen Solbrekken
Marte Aakervik Berg
Emilie Faarup Storvik
Gina Bjelland
Arja Pedersen

Meldt fravær:
Ikke møtt:
Historiske og klassiske studier (IHK)
Religionsvitenskap (IFR)
Musikk (IMU)
Musikk (IMU)
Kunst- og medievitenskap (IKM)
Kunst- og medievitenskap (IKM)

Tor-Einar Siebke
Maria Kasseth
Viktor Einarssønn Lunde
Teodor Kleive-Andersen
Stian Røvik
Sander Johan Vigsø

Observatører:
Studenttinget

Simon Løvdal
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Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 14.04.20
Referat ble godkjent.
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ISL
IHK
IMS
IM
IHK Ark
IFR
KULT
EURO
LTV
Sti
FTV Sondre
FTV Idunn

FTV Susann
FTV Maria

HF-sak 25/20

Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene
Har hatt allmøte, ansettelser, vært i møter med inst.ledelsen
Skal ha møte med inst. 05.05. om studiestart til høsten
hatt allmøte, delvis sammen med IMS på slutten av møtet.
Skal i møte med inst. ledelsen på IHK på torsdag
har hatt allmøte og hadde overlapp med IHK på slutten av deres allmøte pga felles valg
Har vært jevnlig i møter med inst.ledelsen om dagens situasjon
Hatt allmøte og Hanne har stilt til gjenvalg. Mangler PTVer til valget
Lite som skjer, Skal også på møtet på torsdag
hatt allmøte, har nok PTV-kandidater til valget på filosofi
ITV-kandidat på religion OK. Skal i møte med inst. på mandag og har ansettelser
Har hatt allmøte og møte med inst.
Har vært på programrådsmøte, hatt allmøte og fikk PTV-kandidater. Har en ansettelse
har hatt alllmøte; fikk en kandidat for LTF ved SU, PTV språk er OK
Skal også på møtet på torsdag på IHK
Har jobbet med undersøkelser. Mye valg. Må ha suppleringsvalg til VT
Simon og Åste har hyppige møter med Prorektor om dagens situasjonen
har jobbet med valg
har vært i de vanlige møtene og ansettelsesutvalgsmøte
Har også jobbet med hvordan få rutiner for at studentene skal kunne få hente sakene
sine inne på campus.
Har fått seg jobb
har vært i de faste møtene
har vært i diverse møter, jobbet med valg og arrangert allmøte

Oppnevning av PTVer
Maria orienterte om hvordan vi skulle gjennomføre valget – da det ikke var reelle valg
ble det gjennomført en grei gjennomgang hvor alle fikk mulighet til å protesetere før det
ble vedtatt av kandidatene ble oppnevnt.
Dette er de nye PTVene:
Institutt:

Studieprogram:

Navn

ISL

Lektorutdanning i språkfag

Christina Løken Nordli

ISL

Europastudier

Matilde Brox Bordal

ISL

Engelsk

Even Samir Kaushik

IFR

Anvendt etikk

Marius Grindflek

IFR

Anvendt etikk

Alexandra Esdaile

IFR

Filosofi BA

Daniel Le Febvre Sogge

Valgperioden er 01.08.20 – 30.06.21
HF-sak 26/20

Digitale plattformer
Maria orienterte og gikk gjennom spørsmålene. Hun vil lage et notat med de
kommentarene som kom frem.
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Evaluering av valget
Sondre orienterte om valget. Det er et forbedringspotensiale. ITVene bør lese mailene
de får betre så slipper de å spørje så mye om info som de har fått minst en gang.
Flott at alle har digitalt valg nå. Ved neste valg bør vi prøve på å unngå at en kandidat
ikke blir registrert på alle valgene hen ønsker å stille til.
Der dere ikke har fått fullmakt på allmøtet til å oppnevne en ITV så må det
gjennomføres et digitalt suppleringsvalg. Ved flere kandidater gi Sondre beskjed så
ordner han det.
Kjempebra jobbet alle sammen

HF-sak 28/20

Evaluering av seminaret
Maria sendte en link til evalueringsskjemaet og alle fikk tid til å besvare evalueringa.

HF-sak 29/20

Høstens viktigste datoer
Maria gikk gjennom lista som er utsendt og presiserte at det viktig at alle noterer seg
disse datoene.

HF-sak 30/20
Susann

Eventuelt
opplyste om at det vil bli et suppleringsvalg til VT
Studentvalget er åpent til 03.05.20 kl 23.59
informerte om at Vrimledagen nok vil bli annerledes enn vi er vant med. Info kommer
når vi vet mer hvordan høsten vil bli.
informerte om rutinene for å komme inn på campus: Dette skal deles med alle.
minnet om at det fortsatt er viktig å promotere valget.
opplyste om at Humsam-workshopen er utsatt og blir et webinar

Elin
Idunn
Sondre
Idunn

Evaluering av møte
Ingen kommentarer

Maria takker for seg

Maria Helene Hanssen Beck
møteleder (sign.)

Elin Juliussen
referent (sign.)

