MØTEINNKALLING
til Studentrådet HFs møte
Dato
Tid

Tirsdag 28.09.21
Kl. 17.00

Sted:

Rom D151 (i Bygg 6B Nivå 3)

MERK: Fysisk møte

Studentrådet HFs saker:
Konstituering av møtet
Ref-sak 16/21
Ref-sak 17/21

Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 14.09.21 *
Saker fra studenttillitsvalgte
Orientering fra FTVene

O-sak 02/21
O-sak 03/21
O-sak 04/21

Orientering om hjelpetilbudene for psykososial helse hos Sit
Orientering om Studentprestene
Orientering om Studenthumanisten

HF-sak 41/21
HF-sak 42/21

Workshop om Språkkurs *
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
I beste smittevernhensyn blir det ikke organisert pausesnack enda.
Derfor oppfordrer vi dere til å ta med egen pausemat/snack til møtet 😊
Kaffe og te henter vi på studentrådskontoret før møtet og i pausen

REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 14.09.21 på Zoom
Møteleder:
Referent:

Gina Bjelland
Elin Juliussen

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

Alexander Pedersen

Ikke møtt:
Musikk DRV
ISL

Liss F. Nerlandsrem
Even Samir Kaushik

Observatører:
Studenttinget

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

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

Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 31.08.21

Ref-sak 15/21
ISl

Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene
sendt ut en mai lom møte med inst.leder og nestleder, utvidet ledermøte,
Masterleseplassene er flyttet til ugunstig plass
lite som har skjedd, kontorvakt, allmøte, ny BA-struktur
kontakt med leder og avtalt et møte, laget plan for rekrutteriing av PTVer, lett opp
referat fra allmøte og har fullmakt til å finne nye PTVer, digital kontorvakt, Sett på
hvordan nå 1. års studenter
inst.ledergruppemøte, kontorvakt, hva gjør vi med PTVer fra forrige valg. Skal i møte
med ledelsen i morra, UU-møte
sende en klagemail til en foreleseom , planlegger å møte opp i forelesnninger. Prøver
å finn PTVer og referat
Fått 3 psykososiale læringsass. Planlagt møte på programmet om ba-veiledere
kontorvakt, stått på stand i dag, utvidet ledermøet i går, leter etter en ny PTV til
likestilling og mangfold
to møter med inst., blir tatt godt imot. Frist inst i manntall før 15/9, skrevet et skriv til
alle som studenter på historie - om valg av tilhørighet til inst. Kontorvakt

Ark
IKM
IHK
Euro
KULT
IMS

Referatet godkjent.

Musikk

jobbet med kommunikasjonensflyt seg imellom, finne møte med inst.leder, kontorvakt.

LTV

har fått inn siste PTV og planlegger et møte med de. Snakket om LTV for nye
studenter, første møte i Studentrådet Lektor, personnr – bruk, profilering
seminar, Sti-møte på torsdag, litt om stand,

Simon
FTV Håkon

har jobbet med oversikt over seminarbolken om møter, funnet tidspk for møter med
prodekan og kontorsjefen på fak., saker til dette møtet og neste møte,

FTV Emilie

bolken om handlingsrom, skal legge en slagplan for verktøykasse, ser på nettsidene
våre, FTV Arja møter Teams møte med prodekan og kontorsjef, AU-HF, fells-AU, ILM i
dag,
jobbet om PTV og diverse
diverse møter, Stiminaret,

Elin
FTV Gina
HF-sak 35/21

Møteteknikk
Gina gikk gjennom rutinene våre.
Digitalt må vi bruke funksjonene i Zoom. Saksopplysninger skrives i chatten

HF-sak 36/21

Orientering om studenttinget
Simon hadde en presentasjon om Sti og studentdemokratiet

HF-sak 37/21

Orientering om PAGA og timeføring
Elin gikk gjennom hvordan vi fører timer i PAGA

Studentrådet HF
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HF-sak 38/21

Er det ønskelig med Kurs i taleteknikk?
Håkon forklarte hva FTVene mener. Taletrening, og andre lure ting
Vil dere ha et slikt kurs? Evt tidspunkt?
Kan være et godt tilbud.
Repetisjon er greit selv om man er trygg på å ta ordet.
Helst i møtetiden. Positivt til slikt og ander kurs.

HF-sak 39/21

Workshop om PTV og ITV *
Gina orienterte om workshopen, og hva som skal gjøres. Oppsummering etterpå.
Arja samler innspillene.
Hvordan gjennomføre valg av PTV - skjer på allmøte?
Eller suppleringsmøte må skje uavhengig av valgperioden som gjelder for alle.
Ekstraordinært allmøte må annonseres 1 uke før møtet. Allmøtet kan gi fullmakt til å
finne PTVene.

HF-sak 40/21
Gina

Eventuelt
kontorvakt Teamet - Studentrådene HF og SU er omorganisert – Kontorvakt er nå en
egen kanal som skal brukes ifbm sjekk-inn for kontorvaktene
NTNU campussamling prosjektet har fått kutt i budsjettet - KAM
Arja og Gina har vært på møte i dag om dette.
FTVene skal ha møte med styrerepr. om dette i morgen tidlig. Kommentarer kan
sendes inn
Sander vil høre mer om dette - les på Innsida / også i Universitetsavisa.
Alle oppfordres til å lese Universitetsavisa.
Språkkurs:
En student forespør språkkurs på sommeren. Vil dere at vi skal jobbe med dette?
Kristin kan ta det opp med inst.leder på ISL. FTV kommer til å høre med de andre fak
om det er noe interesse for dette.
Praksis i utdannningen: Simon er i et prosjekt om dette og har sendt et sett med spm og vil gjerne ha
svar fra ITVene. Viktig å få med bredden i praksis på de enkelte fak/studier.
Kristin:
Forelesere/inst ønsker dato for allmøtene dette semesteret.
Valgallmøtene er satt til: 18/10 for fak. og 25/10 allmøte for inst.
Morten:
forespørsel om garderobe med dusj. Dusjene i bomberom?
Evaluering
Kommentarene tas til etterretning.
Takk for flott møte!!
Møte hevet kl. 19.20

Gina Bjelland
møteleder (sign.)

Elin Juliussen

referent (sign.)

