MØTEINNKALLING
til Studentrådet HFs møte
Dato
Tid
Sted:

Tirsdag 14.09.21
Kl. 17.00
Digitalt på Teams – Studentrådet HF

Studentrådet HFs saker:
Konstituering av møtet
Ref-sak 14/21
Ref-sak 15/21

Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 31.08.21 *
Saker fra studenttillitsvalgte.
Orientering fra FTVene

HF-sak 35/21
HF-sak 36/21
HF-sak 37/21
HF-sak 38/21
HF-sak 39/21
HF-sak 40/21

Møteteknikk *
Orientering om studenttinget
Orientering om PAGA og timeføring *
Er det ønskelig med Kurs i taleteknikk?
Workshop om PTV og ITV *
Eventuelt
Større eventuelt-saker bør sendes inn på forhånd, gjør runden rundt
bordet kort.
Evaluering av møtet

Studentrådet HF
Gina Bjelland

Elin Juliussen

Leder

førstekonsulent

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 Gina eller Elin før møtet.
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Gina eller Elin før møtet.
* = Alle vedlegg blir sendt ut digitalt!

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

REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 31.08.21 på Zoom
Møteleder:
Referent:

Gina Bjelland
Elin Juliussen

Studentrådet HFs medlemmer:
Internt ansvarlig
Gina Bjelland
Fakultetsansvarlig
Arja Pedersen
Læringsmiljøansvarlig Håkon Gravem Isaksen
IFR
Peder Bergset Botten
IFR
IHK DRV
Magnus Ryen
IHK DRV
Synnøve Stølen
IHK ARK
IHK ARK
Anders Beyer Årvåg
IKM
Sander Johan Vigsø
IKM
Simon Moe
IMS
Maria Konow
IMS
Lasse Zetterlund
Musikk utøvende
Camilla Vikingsen
Musikk DRV
Liss F. Nerlandsrem
Musikk
Anders Wilson Hannigan
ISL
Alexander Pedersen
ISL
Kristin Eline Marthinsen
ISL
Even Samir Kaushik
KULT
Isak Nathaniel Løberg Jacobsen
KULT
Silje Molvik Skjolden
EURO
Victor Holmgren
EURO
Kristian K. Wiulsrød
LTV HF
Morten Eidsvaag Althe
Meldt fravær:
Komm.ansvarlig

Emilie Faarup Storvik

Ikke møtt:
Observatører:
Studenttinget

Simon Løvdal

Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.

Studentrådet HF
Referat fra Studentrådsmøte 31.08.21
Side 2 av 3

Felles orienteringssak:
Vi startet sammen med Studentrådet SU med at Gina gikk gjennom kontorrutinene
våre.
Presentasjonen legges på Teams
Videoen om kontorvakten anbefales å se:
https://www.youtube.com/watch?v=fitLFKu2R04
Så delte vi oss opp og hadde hvert vårt studentrådsmøte:
Studentrådet HFs saker:
Konstituering av møtet
Ref-sak 14/21

Presentasjonsrunde.
Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene
Det ble tatt en runde rundt bordet for å informere litt om oss selv.

HF-sak 29/21

Møtedatoer
Gina orienterte om møtedatoene.
Vedtatte datoer for studentrådsmøtene:
31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11 og siste møte 30/11 med felles
m/avslutningsmiddag
Dette vil si at møtene er å regne som innkalt, det er kun sakliste og sakspapirer som
kommer etter hvert.

HF-sak 30/21

Pedagogiske komiteer
Gina informerer om hva en pedagogisk komite er. Ved ansettelser ved instituttet skal
det være en studentrepresentant. Dette er lønnet utenom timene ITVene allerede har.
Alle inst. Må sende info om hvem som skal ha denne oppgaven snarest til Gina eller
Elin.

HF-sak 31/21

Humsam-prosjektet – en student
Gina orienterte om at det trengs en person til dette – frist ut morgendagen

HF-sak 32/21

Sosialgruppe
Gina oppfordrer to til å melde seg til å ta ansvaret for litt sosialt for studentrådene.

HF-sak 33/21

Oppstartseminaret – litt info
Gina og Håkon orienterte litt om logistikk og retningslinjer for seminaret.
Skjema for å melde mat på bussen

Studentrådet HF
Referat fra Studentrådsmøte 31.08.21
Side 3 av 3

HF-sak 34/21
Eventuelt
• Allmøtetid – manglende kunnskap hos forelesere.
•

Liss har fått en sak om sensurfrister og logistikk på systemnivå. Dårlig kommunikasjon i
systemet. Dette vil bli tatt med videre opp i systemet av FTV.

•

Simon orienterte om at det er Sti-møte neste torsdag – m/valg av flere Sti-vara.

•

Tillitsvalgtkonferansen 15/9 er åpen for alle tillitsvalgte og vi oppfordrer alle til å delta.

•

Medlem i kunstforening

•

Hettegenser og T-skjorte til alle. Buttons skal brukes på kontorvaktene.

•

Minner om at alle ITVene skal sende inn 3 alternative kontorvakter instituttvis

Evaluering:
Ingen kommentarer.

Takk for flott møte!!
Møte hevet kl. 18.40

Gina Bjelland

Elin Juliussen

møteleder (sign.)

referent (sign.)

Januar 2019

Møteteknikk og
møtekultur
Mange av oss har nok opplevd å delta i møter eller forsamlinger med
mange deltakere, hvor diskusjonen blir kaotisk, både med tanke på
tema og hvem som tar ordet.
I Studentrådene, og utallige andre organisasjoner, er det etablert en
fast struktur med tegn, regler og møteteknikk for å sikre at debatter og
diskusjoner går ryddig for seg, og alle får sagt sitt. I dette heftet finner
du som ny tillitsvalgt en oversikt over hva vi benytter oss av i
Studentrådene HF og SU for å holde møtene våre oversiktlige og få
gode, konstruktive diskusjoner.

Så får vi noe sånt:

✔

Heller enn dette:

X
Det blir det bedre politikk av 

Møtetegn:
Når du vil ha ordet i en debatt/diskusjon viser du dette ved å ‘tegne
deg’ til talerlisten med et av de fire tegnene under. Da blir du satt på
talerlisten og får ordet når det er din tur.

Innlegg
Én finger
Du ønsker å ta opp et nytt moment eller undertema i
debatten. En bør holde seg så konsis som mulig, men et
innlegg får lengre tid enn replikk.

Replikk
To fingre i ‘V’-form
Du vil kommentere noe som ble sagt i et innlegg, eller
legge til noe. En replikk skal være kort og kun omhandle
det som ble sagt i det forestående innlegget (det skal
med andre ord ikke være et innlegg). Den som holdt
innlegget det gis replikk til, kan gis anledning til å komme
med en svarreplikk.

Spørsmål
Én bøyd finger
Du har et raskt, oppklarende spørsmål til noe som er sagt
i innlegg eller replikk. F.eks. en detalj du ikke forstod, eller
spesifikt hva det ble referert til.

‘‘Til orden’’ / Saksopplysning
Form en ‘T’ med hendene
Hvis noen sier noe som ikke stemmer, eller det mangler
viktig/relevant informasjon i et innlegg eller en replikk,
tegner du deg slik og sier «Saksopplysning» høyt og
tydelig. Hvis du vil påpeke at diskusjonen har sklidd ut,
kommentere/kritisere saksgangen i møtet, eller komme
med et forslag (om f.eks. å sette strek), sier du «Til orden».
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Talerliste
For å holde orden på hvem som skal ha ordet, benytter
møteleder seg av en talerliste, som gjerne ser slik ut
Du kan når som helst tegne deg (gjøre et av tegnene
på forrige side) for å få ordet i debatten så lenge strek
ikke er satt. Du vil få et bekreftende nikk fra møteleder når
hen har sett deg og notert deg på talerlisten.

Innlegg

Replikk

Gina

Eivind

Anja

Sindre

Eivind

Håkon
Maria

I mange forsamlinger er det vanlig å tillate et maksimalt
antall (vanligvis 2-3) replikker pr. innlegg. I Studentrådet er
vi gjerne mer overbærende på dette, og tillater flere
replikker så lenge diskusjonen ikke sklir ut (slutter å handle
om saken) eller blir for langvarig uten at man kommer frem
til noe nytt. Alle replikker skal dog være et tilsvar
til/kommentere et innlegg.
Noen innspill i debatten går før andre på talerlisten:
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Replikker til et forestående innlegg går foran neste innlegg på talerlisten.
Støttereplikk (å tegne seg til replikk kun for å si «Jeg er enig» eller «Støttes»)
er ikke tillatt. En replikk må tilføye noe nytt til diskusjonen.



Replikk på replikk er en møtekulturell synd. Replikker skal kommentere/
tilføye noe til det forestående innlegget, ikke til en annen replikk til samme
innlegg. Ellers blir det håpløst å holde en strukturert diskusjon.



Saksopplysning eller til orden gis ordet umiddelbart, selv om dette
innebærer å avbryte den som har ordet. Vedkommende kan dog tillate at
den som har ordet gjør seg ferdig først. Husk at disse kun brukes for å
rettlede diskusjonen ved å tilføre nyttige/nødvendige fakta eller fremme
forslag/kritisere møtegangen. Forsøk på å tilegne seg ordet med disse
tegnene for å fremme personlige meninger vil slås ned på/«klubbes».



Spørsmål til et innlegg eller en replikk går foran neste taler på talerlisten,
men skal kun være et kort, oppklarende spørsmål om noe uklart i noe som
er sagt. Om noen i et innlegg f.eks. sier «det er blitt hevdet at…» kan man
spørre hvem som har hevdet det som nevnes, hvilket innlegg/replikkholder
får lov til å svare kort på. Dersom du ikke kan formulere spørsmålet i én eller
to korte setninger, bør du ta det som replikk i stedet.

Strek
Når møteleder/ordstyrer setter strek, betyr det at talerlisten for den aktuelle saken
lukkes, og ingen flere får anledning til å tegne seg for å få ordet i denne saken.
Strek settes vanligvis ved at møteleder annonserer intensjon om å sette strek etter
neste innlegg, med mulighet til å tegne seg frem til innlegget er ferdig. Deretter
følger man talerlisten ut, avslutter diskusjonen, og går videre til neste sak.
Alternativt kan strek settes med umiddelbar virkning, som betyr at ingen får lov til
å tegne seg lenger. Dette er mindre vanlig. Møtedeltakere kan også foreslå å
sette strek (umiddelbart eller etter neste innlegg) ved å tegne seg med Til orden.
Dersom forsamlingen ønsker det, kan strek åpnes igjen om dette blir foreslått av
møteleder eller øvrige møtedeltakere. Dette er sjeldent, men kan foreslås dersom
man f.eks. innser at en særs viktig del av diskusjonen er forbigått. Da kan man
tegne seg til talerlisten igjen frem til strek settes på nytt.

Votering
I en del vedtaksdyktige fora voteres det over tilnærmet
alle aspekter av møtegangen, inkl. f.eks. om det skal
settes strek. I Studentrådet vil møteleder i stedet
vanligvis spørre forsamlingen om de er enige i at det
f.eks. settes strek, og kun gå til votering dersom det er
noen motsigelser på det. Votering foregår da ved at
møteleder eller bisitter (referent) ber de som stemmer
for det aktuelle forslaget om å rekke opp én hånd, deretter de som stemmer mot
(kalles ofte «kontra»), og til slutt de som avstår fra å stemme («avstående»).

Valg
Studentrådet vil med jevne mellomrom opprette komitéer for vår egen drift, som
f.eks. valgkomité (for å planlegge/gjennomføre valgukene når det skal velges nye
tillitsvalgte) eller velge tillitsvalgte til å sitte som studentrepresentant i et utvalg.
Disse velger vi internt i Studentrådet, på et studentrådsmøte. Valgene
gjennomføres som hemmelig valg, hvor alle stemmeberettigede får en lapp hvor
de skriver navnet på kandidaten de vil gi sin stemme til. Stemmene telles deretter
opp av et tellekorps (1-2 personer forsamlingen har godkjent på forhånd) og
vinneren annonseres.
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Det er to andre ting å merke seg når det gjelder valg; benking og akklamasjon.
Benking
I Studentrådet og Studentdemokratiet for øvrig, er det kultur for benking ved
personvalg. Når du benker noen, foreslår du dem som kandidat. Dvs. at du
«utfordrer dem» til å stille til valg der og da. Alle møtedeltakere kan benke noen,
og alle som er kvalifisert for stillingen som velges, kan benkes, uavhengig av hvor
mange kandidater som allerede har stilt. Om du synes det ikke er nok kandidater,
eller du mener at en viss person vil passe godt til stillingen, eller det kun er én
kandidat og du vil ha reelt valg (mer enn én kandidat), kan du benke noen.
Dersom vedkomne godtar benkingen, stiller hen som kandidat. Det skal alltid
åpnes for benking før valg. Om møteleder/ordstyrer glemmer dette, er du
berettiget til å påpeke det (ved å tegne deg med til orden).
Valg ved akklamasjon
Dersom de stiller like mange kandidater som det er posisjoner å
fylle (og det dermed ikke er reelt valg), og ingen vil benke
noen/ingen godtar benking, er det lite hensiktsmessig å gå
gjennom skriftlig valg. Da er det i stedet vanlig å velge vedkomne
med akklamasjon, dvs. en kort applaus.
I Studentdemokratiet betyr dette som regel ett unisont klapp fra
forsamlingen. Dersom det kun er én kandidat, kan møteleder
foreslå valg ved akklamasjon, men det skal alltid spørres om noen
likevel ønsker hemmelig valg. Det er nok at én møtedeltaker ønsker dette.

«Klubbing»
Møteleder har gjerne en klubbe, en seremoniell hammer, som brukes for
å markere bl.a. at møtet er satt/hevet, at en beslutning er nådd, eller for
å få forsamlingen til ro/oppmerksomhet til møteledelsen.
Dersom noen bryter møtereglene (snakker uten at de har fått ordet, blir usaklig,
bruker hersketeknikker eller går til personangrep) vil møteleder «klubbe dem»,
dvs. slå i bordet med klubba for å avbryte dem og påpeke at de gjør noe ugreit.
Ordet går da videre til neste taler på talerlisten. Dette gjelder også dersom noen
f.eks. bruker «saksopplysning» eller «til orden» for å uttrykke egne meninger i
debatten, eller om de går langt over hensiktsmessig taletid. Dersom møteleder
klubber noen uten at de har gjort seg fortjent til dette, er du berettiget til å tegne
deg med «Til orden» for å bestride/påpeke dette.
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Eventuelt-saker
Siste post på dagsorden i et møte er som regel eventuelt. Her kan alle
møtedeltakere tegne seg for å ta opp småsaker av ymse slag som ikke passer inn
i resten av møtet, men kan være av interesse for forsamlingen. I Studentrådet
bruker vi gjerne eventuelt-posten til å ta opp ting om forholdene på kontoret eller
i Studentrådene generelt, forslag til saker vi kan ta for oss, eller for å informere om
noe interessant som skjer som de tillitsvalgte bør vite om.
Møteleder vil vanligvis spørre i begynnelsen av møtet om noen har saker til
eventuelt, og gi dem ordet i tur og orden når man kommer til denne posten. I
noen forsamlinger er det kun i begynnelsen av møtet man kan tegne seg til
eventuelt-sak, bl.a. sånn at møteleder vet hvor lang tid hen skal beregne til
eventuelt-posten og kunne runde av de forestående diskusjonene i tide.
I Studentrådet tillater vi dog vanligvis å tegne seg også når man kommer til den
saksposten.

«Hersketeknikker»
I Studentrådet er vi opptatt av å ha ryddige og konstruktive
diskusjoner, enten det er om politikk eller interne saker. Bruk av
hersketeknikker for å ‘vinne’ diskusjoner er derfor uakseptabelt.
Hersketeknikker er metoder en person (eller gruppe) bruker for å
dominere («herske over») andre, f.eks. i en debatt eller diskusjon.
Bruk av hersketeknikker handler om makt: Noen ønsker å få
gjennom sin vilje eller mening på bekostning av andre, og bruker
teknikker for å få sine synspunkt eller argumenter til å fremstå som
bedre eller mer gyldige enn motpartens. Hersketeknikker kan
brukes bevisst eller ubevisst – det kan være språkbruk/ordvalg, kroppsspråk etc.
Politiske debatter på TV er fulle av eksempler. Se hvordan politikere smiler ironisk
eller nedlatende og himler med øynene når motparten snakker, for å latterliggjøre
eller avvise motpartens argumenter. Med kroppsspråk forsøker de også å irritere
eller forstyrre den andre, for å hisse dem opp eller hindre dem i å presentere sine
synspunkter på en god måte. Hersketeknikker kan slik gjøre det lettere å komme
unna med å være frekk eller usaklig, og forsurer debatten. Er det slike teknikker i
spill under en diskusjon, blir det vanskeligere å holde seg til saken, og å sikre at alle
får sagt sitt og får sin mening hørt og anerkjent. Bruk av hersketeknikk i
Studentrådsmøter er grunn for å bli «klubbet» av møteleder. Om noen helt tydelig
bruker hersketeknikk uten at møteleder ser ut til å merke det, bør du tegne deg
med «til orden» og si fra.
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Eksempler på hersketeknikk:


Latterliggjøring
o Håning av motpartens innsats eller argumenter
for å få dem til å fremstå som dumme eller illegitime.



Blande sak og person
o Kritisere selve personen, ikke hens argumenter



Pålegge motparten skyldfølelse
o «Så det du sier er at du heller vil bruke penger på
tannhelserefusjon enn barnehageordning? Så du
bryr deg ikke om de stakkars små barna da?»



Usynliggjøring
o Overse motparten, opptre som om vedkomne ikke er tilstede eller
ikke har sagt noe



Å holde tilbake informasjon for å hindre motparten i å formulere gode
argumenter



Rakke ned på andre / være nedlatende
o

«Fint at du engasjerer deg, men…»

o

«Men lille venn, hør nå her…»

o

«Men søte lille du…»

o

«Ja, nå hører jeg at du ikke helt vet hva du snakker om…»



Bevisst bruke vanskelig eller internt språk så andre skal føle seg usikker
o «Ja, nå har det seg slik at de aktuelle FTVene attribuerer ansvar for
denne komponenten av rammeverket til STi-AU, ikke VT, noe det er
plausibelt å anta at AU vil bestride dersom…»



Bruke tydelig negativt kroppsspråk når noen andre snakker
o Himle med øynene, snøfte/sukke, riste på hodet, le eller smile hånlig,
sette armene i kryss



Sette noen i bås / generalisere
o «Joda, jeg hører deg, men du studerer jo på Gløshaugen – derfor kan
vel ikke du sette deg inn i…»



Sette folk opp mot hverandre



Bruke ens egen stilling eller erfaring for å få motparten til å fremstå mindre
kompetent/kapabel
o «Ja, nå har det seg slik at jeg har vært med i Studentdemokratiet i
snart 4 år, så jeg har faktisk litt peiling på dette…»
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Gode råd for møtedeltakelse:
1. Vær alltid punktlig. Møt opp noen minutter før møtet settes. Husk at det er
andres tid du kaster bort hvis du kommer for sent. Vet du på forhånd at du
uunngåelig kommer sent, meld fra om dette i god tid!
2. Møt godt forberedt. Du er valgt som representant for studentene - det er
dermed ditt ansvar å sørge for at du forstår og henger med på innholdet i de
sakene du skal ta stilling til på studentenes vegne.
3. Vær aktiv, men ikke bli ‘møteplager’. Poenget med at alt skal være «formelt
riktig» er ikke at alt skal være formelt riktig, men at saker og diskusjoner blir
gjennomført på en forsvarlig måte og ingen blir overkjørt i prosessen. Vær også
obs på at du ikke alene dominerer diskusjonen hvis andre har noe på hjertet.
4. Vær alltid saklig i debatten. Mange saker er kompliserte og har mange
elementer – det kan være lett å prate seg bort. Vær derfor obs på at du holder
deg til saken. Og ikke la følelser fortåke argumentasjonen din. Skill mellom det
å få fram noen morsomme poenger i et innlegg, og det å latterliggjøre saker
som for andre kan være viktige eller alvorlige. Det er også viktig at du bare tar
ordet når du har noe å tilføre diskusjonen, ikke for å trekke ut
saksbehandlingen.
5. Vær positiv til andres meninger. Husk at det er mange som kanskje holder sitt
første innlegg, og de har krav på å få en god behandling. Alles mening og
synspunkter skal høres – det er hensikten med debatt.
6. Replikk er alltid en kommentar på et innlegg. Vær kort, konsis, og bidra med
noe nytt og konstruktivt til innlegget du kommenterer på.
7. Saksopplysning skal aldri inneholde personlige meninger. En saksopplysning
skal være så konsis som mulig, og kun inneholde klare fakta som er relevante
for saken.
Eksempel:
«… også i og med at Elgesetergate 10 skal stå ferdig til da.»
«Saksopplysning: NTNU fikk ikke midler til Elgesetergate 10 i statsbudsjettet,
så vi vet enda ikke noe om når den planen realiseres.»
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Registrering av timer
Vi bruker samme digitale system som alle andre
ansatte ved NTNU: PAGA Min Tid
Derfor har dere alle fått en arbeidskontrakt som
dere har signert.
Videre bruk av systemet er egentlig helt greit.
Her kommer en enkel gjennomgang:

Hvorfor registrere timer?
Lønn/honorar deles på følgende oppgaver:
• Instituttillitsvalgte får max 80 timer fordelt på:
• Ca 40 timer for kontorvakt – i henhold til timeliste
• Ca 40 timer for vervet som er knyttet mot
instituttet og studentrådsmøtene
• Vår og høst har ulik lengde

Hvordan registrere i PAGA Min Tid
• Innsida er starten – gå til HR-portalen

Her går du til: Min Tid

Registrering av timer
• For å få registrert timene i riktig periode eller tilbake i tid,
bruk feltene Dato. Trykk Lagre mellom hver registrering.
• Når du er ferdig med å registrere dine timer og har lagret
de, trykk på Godkjenne data, øverst til høyre.
• Du kan også Angre godkjenning for en valgt periode.

Velge korrekt arbeidsforhold
• NB! Velg riktig arbeidsforhold under Stl. og Arb.
avtale for de registrerte timene, slik at utbetalingen
kommer på riktig kostnadssted. Vær oppmerksom
på dette hvis du har flere arbeidsforhold/
arbeidssted. Det er alltid hovedarbeidsforholdet ditt
som automatisk vises i Min Tid.

• Gul hengelås viser at du har godkjent dine timer.
Tallet 1 viser at du selv har godkjent, tallet 2 viser at
timene er kontrollert, tallet 3 viser at leder har
godkjent og tallet 4 viser at timene er sendt til
utbetaling.
• Husk å Lagre hver gang du registrert ny arbeids tid.

Timene skal dere registrere inn fortløpende som dere
har kontorvakter.
Da fører dere inn fra-til tidspunkt (10.10-12.10)
Og evt lengre om dere må sitte lenger fordi noen er
forsinket.
Den som da er forsinket skal føre fra når denne faktisk
tar over kontorvakta (f.eks. 10.23)

VIKTIG at dere er nøyaktige!

Honoraret for arbeidet på instituttet skal dere
føre inn en gang pr. uke: 2 timer
Innen den 25. i hver måned må dere godkjenne
timene deres slik at jeg kan godkjenne og
videresende til fakultetet innafor tidsfristen.
Jeg maser ikke!
Så blir det utbetaling av lønn den 12. i neste
måned ☺

Lenke til NTNUs infoside om Min Tid:
https://innsida.ntnu.no/wiki//wiki/Norsk/Registrere+arbeidstid+i+Min+Tid+for+timel%C
3%B8nte

Har dere spørsmål så spør Elin ☺

