
 
 

Vi gjør oppmerksom på at det er møteplikt for alle instituttillitsvalgte (ITV) 
Dersom du skal forlate møtet før det er ferdig må du gi beskjed til Viktor eller Elin før møtet.  
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Viktor eller Elin før møtet.  
* = Alle vedlegg blir sendt ut digitalt!  
 

 
MØTEINNKALLING  
til Studentrådet HFs møte  
 

Dato: Tirsdag 02.03.21  

Tid: Kl. 17.00   
Sted: digitalt, link kommer på tirsdag   

  
 
 

Studentrådet HFs saker:   
 

 Konstituering av møtet  

 

Ref-sak 06/21 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 16.02.21 * 

Ref-sak 07/21 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene  
 
HF-sak 13/21 Bruk av SoMe – m/ Maria  
HF-sak 16/21 Varslingssystemet  
HF-sak 17/21 Valgperioden vår 2021 *  
HF-sak 18/21 Valg av PTV på ISL (kandidatene vil bli ettersendt på mandag)*  
HF-sak 19/21  Eventuelt  

Større eventuelt-saker bør sendes inn på forhånd, gjør runden rundt 
bordet kort.   
 

 Evaluering av møtet  
 
 
 
Studentrådet HF 
 

Viktor Einarssønn Lunde  Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  

 
 

 
 
 
 

KAFFE/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – Våren 2021 
Så lenge vi har digitale møter blir det ikke kaffe/snack  
  



 
 

 HF-sak 17/21 
 
Saksbehandler: Viktor Einarssønn Lunde    
 
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet   
FTV  – Fakultetstillitsvalgt  
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 

 
 
 
VALGPERIODEN VÅR 2021   

29. mars (mandag):  Valget kunngjøres  

6. april 09:00 (tirsdag)  til 18. april 23:59 (søndag): Nominasjonsperiode for 
styret. Studenter kan stille til styret.  

19. april 14:00 (mandag):  Kandidater til styret offentliggjøres, og valgkamp 
starter  

Uke 15 og 16 (12.-23. april) kan brukes til allmøter og kandidater kan begynne å 
melde seg. Her bør PTVer velges også; for neste 
valgperiode (som er neste studieår)  

19. april  Allmøte for alle studentene på HF   

26. april 09:00 (mandag): Valget åpner. Det er mulig å stemme både til styret 
og studentrådene. Kandidater til ITV/FTV 
offentliggjøres. 

29. april (torsdag):  Valget stenger kl 23:59, både for studentrådene og 
styret.  

30. april 12:00 (fredag):  Resultater annonseres  

 



 

HF-sak 18/21 
 
Saksbehandler: Viktor Einarssønn Lunde  

 
Oppnevning av PTVer  
 
 
Det skal oppnevnes nye programtillitsvalgte:  
  
Valgperiode er kalenderåret 2021.  
 
Minner om at i vedtektene for Studentrådet HF står det:  

§4.1 Stemmerett 
Hvert institutt har 1 stemme og de fakultetstillitsvalgte har totalt 2 stemmer i Studentrådet HF. 

 
Dette medfører at dere på forhånd må bli enige om hva dere skal stemme og hvem sin epost 
som skal brukes ved digitalt valg.  
 
Kandidatskjema som kommer inn etter at møteinnkallinga er sendt ut vil bli ettersendt.  
 
Link til kandidatskjemaet:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-
CZ0SluluzdZZ8BUY6op4w4-
VAgkvOq1T2DcpUM003TEZPWk9CMjBIQU9NVzBCRzBDUDNHMSQlQCN0PWcu  
 
QR-koden:  
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-CZ0SluluzdZZ8BUY6op4w4-VAgkvOq1T2DcpUM003TEZPWk9CMjBIQU9NVzBCRzBDUDNHMSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-CZ0SluluzdZZ8BUY6op4w4-VAgkvOq1T2DcpUM003TEZPWk9CMjBIQU9NVzBCRzBDUDNHMSQlQCN0PWcu
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