REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 02.03.21 på Zoom
Møteleder:
Referent:

Viktor Einarssønn Lunde
Arja Pedersen

Studentrådet HFs medlemmer:
Internt ansvarlig FTV
Viktor Einarssønn Lunde
Fakultetsansvarlig FTV
Arja Pedersen
Kom.ansvarlig FTV
Sander Johan Vigsø
Læringsmiljøansvarlig FTV
Maria Helene Hanssen Beck
IHK DRV
Maja Rauan Goksør
IHK DRV
Marcus Helgesson Svenning
IHK ARK
Anders Beyer Årvåg
IKM
Anine Granerud
IMS
Maria Konow
IMS
Synne Svarstad Hanslien
Musikk
Anders Wilson Hannigan
Musikk
Liss F. Nerlandsrem
ISL
Kristin Eline Marthinsen
ISL
Alexander Pedersen
ISL
Kamilla Båtnes
KULT
Martine Sletten
KULT
Silje Molvik Skjolden
EURO
Matilde Brox Bordal
EURO
Victor Holmgren
LTV HF
Morten Eidsvaag Althe
Meldt fravær:
IKM

Helene Kragh Fosse

Ikke møtt:
IFR
IFR
Musikk
IHK ARK

Elise Svalestad Folland
Peder Bergset Botten
Jakob Mæhle Skjøtskift
Ingvild Haraldsdatter Johns

Observatører:
Studenttinget

Simon Løvdal

Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.
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Ref-sak 06/21

Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 16.02.20
Referatet ble godkjent.

Ref-sak 07/21

Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene
Det ble tatt en runde rundt bordet for å informere litt om hva som skjer på instituttene.

FTV Sander:

FTV-forum, HF-utdanningsutvalg, jobbet med sosiale medier: alle referater fra
2021 og 2020 er lagt ut.

FTV Maria:

FTV-forum (halvveis), instituttledermøte, jobbet med avvikssystemet – Sifra. Er i
praksis.

FTV Arja:

Instituttledermøte, ansettelsesutvalget, FTV-forum, Sti-møte,
linjeforeningsforumet på Dragvoll.

FTV Viktor:

FTV-forum, KAM-prosjektet, arbeidsgruppe for digital humaniora.

HF-sak 13/21 Bruk av SoMe – m/ Maria
Maria har vært i møte med kommunikasjonsansvarlig på HF.
Erfaringer om hva som fungerer på SoMe:
- ISL har jobbet med synlighet og psyken til studentene. ITV har laget
illustrasjoner av ITVene på ISL. Illustrasjonene brukes til å formidle
avslappingsmetoder på Instagram. Har fått positive tilbakemeldinger.
- Det har blitt lagt ut en video på HFSU instagramen. Har ikke fått så mange
reaksjoner. Har noen sett den og tenkt hva som kunne vært bedre?
o Har fått mange visninger
o Artig video
o Svarte rammer er ikke så fine. Video på Instagram blir alltid
kvadratisk og derfor kan det bli veldig store rammer.
- Det er veldig mye informasjon om covid-19 tiltak. Dette kan være veldig
aktuelt å dele på sosiale medier.
o Viktig å ikke spre feilinformasjon.
- Det visuelle er vanskelig. Studentrådet har en profil med logo. Er det fritt
frem for ITVene å bruke denne profilen for å vise en tilhørighet?
o Bruk gjerne studentrådet sin profil og logo (så lenge det er litt relevant
for studentrådets saker)
- Sist studentrådsmøte ble det vedtatt å opprette en gruppe som kan jobbe
med den grafiske profilen. Vi har så langt fått en person til denne gruppen.
Maja melder seg til å bli med.

HF-sak 16/21 Varslingssystemet
Det kom ønske om å få mer informasjon om varslingssystemet forrige
studentrådsmøte.
Maria gikk gjennom varslingssystemet på NTNU. PowerPoint som ble brukt blir
lagt ut på Teams på Studentrådet HF og blir sendt ut på mail.
Spørsmål til presentasjon:
- Hvordan påvirker det å være anonym saken?
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o En anklagelse kan veie mindre hvis man er anonym og anklagen ikke
kan verifiseres på andre måter. Varslene går ikke til NTNU, men til en
ekstern aktør. NTNU kan derfor ikke ta tak i varselet og få oppklaring
hvis den blir meldt inn anonymt. Anbefal derfor å ikke varsle anonymt.
Man har rettslig beskyttelse mot represalier som varsler.
- Kan man varsle som et vitne
o Ja
- Hvor finner man og hvordan kan man dele videoen som ble vist i
PowerPointen?
o Videoen finnes på innsida og kan deles via nettadresse.
Forslag: Det kan være aktuelt å informere om varslingssystemet i alle
studentråd og på oppstartsseminaret. Forslaget blir tatt godt imot.

HF-sak 17/21 Valgperioden vår 2021
I uke 15 og 16 skal allmøtene på HF arrangeres. 19. april skal det være allmøte
for fakultet HF.
Forrige valgperiode prøvde vi ut at alle instituttene arrangerte allmøte samme
dag. Hvordan fungerte dette?
Diskusjonsrunde:
- Noen studenter er fordelt på to institutter, man må man ta hensyn til.
- Er det åpent for å ha fysisk til allmøte?
o Fremtiden er usikker. Det er tryggest å planlegge for at det blir
digitalt.
- Fungerte fint med å ha en ‘valgdag’ i fjor. Det kan være lettere å promotere
en valgdag fremfor en valguke.
- Er det mulig å rekruttere PTVer for et program som hvis personen ikke enda
har begynt på programmet (eks. masterprogram)?
o Helst ikke, men vi kan finne en god løsning sammen hvis det ikke
finnes noe som kan stille.
- Kan vi ha en felles promoteringsprofil?
o Dette er veldig ønskelig. Valgstyret på tvers av studentrådene jobber
med dette og det kan også profilgruppen på HFSU også jobbe med.
HF-sak 18/21 Valg av PTV på ISL
Arja og Simon er tellekorps.
Melchior Blum blir valgt som PTV på ISL.
HF-sak 19/21 Eventuelt
Bruk av campus til semi-sosial bruk
Hva kan vi bruke på campus til?
- Tror at campus kan bruke til kollokvier, men er usikker.
- Skal prøve på å få en oppklaring fra NTNU
Mulighet til å organisere kull/klasser/studieprogram på Blackboard
Kan brukes som samlepunkt for studentene. Mulighet for at PTVene/ITVene
også kan bruke det til å spre informasjon.
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Har noen erfaringer med dette?
- Er ønskelig. Det er vanskelig å spre informasjon på tvers av program og kull.
Ideer til psykososiale arrangementer
- Å danne grupper man går hjem fra campus med (eller til campus)
- Lunsj før eller etter seminar
- Quiz etter forelesing eller seminar
Identitetsareal
Ønsker identitetsareal, men er usikker på hvordan man anskaffer dette.
Litt mangel på lokale på campus, men er fortsatt ønskelig.
Litt usikker på hvordan man skal gå frem hvis man ønsker identitetsareal til kun
visse studenter. Da må man mest sannsynligvis ta det med instituttet selv.
På Dragvoll er det såpass trangt om plassen at man ikke kan prioritere
identitetsareal for alle, men større identitetsareal kan muligens være mer
aktuelt.
Kantinene på Dragvoll og Kalvskinnet og det er nå flere studenter på
campus, men deler av kantinene er fremdeles stengt
Er mest sannsynligvis på grunn av at flere ansatte fremdeles er permitterte. Kan
ettersøke mer informasjon.
Referansegruppekurs
HF arrangerer referansegruppekurs. Kurset skal holdes 5 ganger, 4 på norsk og
1 på engelsk. Vi søker kursholder. Dette blir lønnet arbeid, presentasjon er laget
og en FTV vil alltid være til stede for støtte under kurset.
Silje melder seg som kursholder i etterkant av møtet.
Medarbeidersamtaler
I løpet av mars vil det bli gjennomført medarbeidersamtaler. Mer info kommer
senere via mail.
Evaluering:
Kommentarene tas til etterretning.

Viktor Einarssønn Lunde

Arja Pedersen

møteleder (sign.)

referent (sign.)

