
 
 

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!  
 

 
MØTEINNKALLING  
til Studentrådet HFs møte  
 

Dato  Tirsdag 12.10.21  

Tid Kl. 17.00   

Sted: Rom D12 (i Bygg Nivå 4)  MERK: Fysisk møte  
 
 
 

Studentrådet HFs saker:   
 

 Konstituering av møtet  

 

Ref-sak 18/21 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 28.09.21 * 

Ref-sak 19/21  Saker fra studenttillitsvalgte  

 Orientering fra FTVene  
 
HF-sak 43/21 LTV-stemmerett  
 Orienteringssak fra Morten LTV  
HF-sak 44/21  Endre antall man må være for å være vedtaksdyktige på allmøtet  
 Orienteringssak fra FTVer  
HF-sak 45/21  Valg  
HF-sak 46/21  Prinsipper/krav for faste lesesalsplasser  
HF-sak 47/21  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  

 
 

  



 

 

 

KAFFE/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – Høsten 2021 
 

Nå starter vi med pausesnack igjen 😊   
 

FTVene  12/10 
Språk og litteratur  26/10 
Historiske studier DRV  9/11 
Historiske studier ARK  23/11 
Filosofi og religionsvitenskap (IFR)  
Kunst- og medievitenskap (IKM)  
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)  
Europastudier   
LTV   
Musikk   
 

 
 
De som ikke får tildelt ansvar dette semesteret, må regne med å få dette neste semester.  
  
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne FTVene/Elin beskjed om det. 
 



  
 

 

REFERAT 
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 28.09.21 på D151 
 

Møteleder:  Gina Bjelland 

Referent:  Emilie Faarup Storvik 

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 ARK Ingrid Athena Flatland 
IHK ARK Anders Beyer Årvåg 
IKM Sander Johan Vigsø 
IMS  Maria Konow 
IMS Lasse Zetterlund 
ISL Kristin Eline Marthinsen 
ISL Alexander Pedersen 
ISL Even Samir Kaushik 
KULT Silje Molvik Skjolden 
EURO Kristian K. Wiulsrød 
LTV HF Morten Eidsvaag Althe 

 

Meldt fravær:  

Studenttinget (Observatør) Simon Løvdal 
IKM Simon Moe 
KULT Isak Nathaniel Løberg Jacobsen 
IHK DRV Synnøve Stølen 
Musikk Anders Wilson Hannigan 
Euro Victor Holmgren 
Musikk  Liss F. Nerlandsrem 
Musikk Camilla Vikingsen 

 

 
Konstituering av møtet 
 Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt 
 
Ref-sak 16/21  Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 14.09.21 
 Referatet godkjent.  
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Ref-sak 17/21  Saker fra Studenttilitsvalgte 
ISL:  fikset frister til PTV og fått søknader. Møte med instituttleder og nestleder.  
LTV:  Gjennomført første PTV møte med LSL SU, tok med på Frati (sponset middag). 

Møte med Studentrådet Lektor, jobbe med framtidens campus 
Euro:  Forelesning til førsteårsstudenter 
IFR:  Ny bachelor-struktur er sak som jobbes med 
IMS:  Møte med PTVer snart, og møte med instituttet. Ryddet i teams og opprettet kontakt 

med DHS-styret 
IHK DRV:  PTV møte med IMS, informasjonsmail til masterstudenter om masterarrangement, 

prøver å få til noe lignende på bachelornivå. Møte med instituttleder forrige forrige 
uke 

IHK ARK:  Møte med instittuttleder og prøver å finne ut av lesesal.  
KULT:  Fått lesesalplasser men ikke fornøyd. Ekstraordinært møte og valgt inn to PTVer. 

Møte med instituttet om penger til arrangementer for linjeforeninger som 
linjeforeningen har fått 

IKM:  Introdusert Simon for IKM ledelsen og hatt møte med dem. Fått inn ny PTV på film, 
og holder på å arrangere PTV-møte. Deltatt på seminar med ansatte på IKM for å 
snakke om studenters psykososiale helse  

FTV Arja:  Mye møter, fakultetsstyremøte og seminar i forkant av møtet. Blitt kjent med det nye 
fakultetsstyret. Hatt instituttledermøte for å høre om saker de jobber og. Informerer 
om sakene studentrådet jobber med. Informert om allmøtetid. Mye småmøter som vi 
har internt med FTVene på HF og felles AU med SU.  

FTV Håkon:  Vært på FTV-forum, og snakket med andre FTVer om andre ting. Ikke så godt 
oppmøte. Veldig fint å få vite hva som foregår i de andre studentrådene. Blant annet 
problemer med at noen studenter har fått eksamner i januar (matte) fordi de fikk det 
ikke til tidligere pga fysisk. Vi kan også være obs på dette framover, men kommer 
forhåpentligvis ikke til å angå oss. Studenttinget har vært nøye på at det ikke skal 
skje tidligere, men så har det jo skjedd. Samme med eksamenstider – er kaos med 
preg av korona-planlegging. Er noe feil i informasjonsflyt i forhold til hva man får vite 
i forelesning vs hva som står på studentweb. Greit å være obs på også. Også vært i 
møte med NTNU Campussamling – vært fagekspert for studentdemokratiet. Areal til 
studentfrivilligeten og studentdemokraitet til campussamenslåeing – men det visste 
de danske arkitektene ikke hva er som er litt sjokkerende og noe vi må jobbe mer 
med for å være et mellomledd for studentfrivilligheten.  

FTV Emilie:  Kommunikasjonsarbeid og verktøysbank 
FTV Gina:  Møter og dill og dall. Fakultetsstyremøte og jobbet for bærekraftsmål med mer 

involvering fra studenter. Mase om at studenter finnes og bevisttgjøring av dette for 
forskerene  

 
HF-sak 41/21  Workshop om Språkkurs 
 Sak fra student om ønske om språkkurs om sommeren – ref HF-sak 40/21. Håkon 

orienterer om workshop og hva som skal gjøres. Oppsummering etterpå.  
 Tanken å ta utgangspunkt i er at det skal være kurs om sommeren for studenter. 

Var spesielt nyttig å ha dersom man skal på utveksling eller praktikantopphold som 
en del av utdanningen.  

 Håkon skriver sakspapirer på innleggene som har kommet i padlet og forbereder til 
neste møte.  

 
HF-sak 42/21  Eventuelt 
 Orientering om hvilke FTVer som har hvilke ITVer.  
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 FTVene har overordnet ansvar for noen institutter hver og er en kontaktperson for 

de tillitsvalgte på instituttet.  
 Arja – IMS, IHK, Euro, LTV 
 Gina – ISL og IFR 
 Emilie – Musikk og KULT 
 Håkon – IKM  
 
 Kontorvaktrutiner – fysisk kontorvakt 
 Kaffen, stand, døra, bokskapregistrering. 
 Kaffe – patroner i kjøleskapet, og henter en ny fra fryser. Om det er tomt må det sies 

fra om til Elin (si fra når det er en boks igjen)  
 Stands – Sjekk stands som er i gata når man er på kontorvakt og kryssjekk opp mot 

godkjent søknad. Risikovurdering er ikke lenger nødvendig – kontrabeskjed fra 
forrige uke.  

 Åpen dør – Start og sluttkontorvakter må sette ut skilt. Lov å lukke døren dersom det 
er for kaldt, men skilt må stå ute.  

 Bokskapregistreringsprogram – FTV er ekstra behjelpelige i de kommende ukene og 
vise hvordan man bruker bokskapsprogrammet. Dugnad på å skrive inn de som har 
registrert seg via QR-kode til bokskapsprogram.  

 Kontorvakt – skal være fysisk, dersom du ikke har mulighet skal den byttes vekk 
gjennom vakt-bytte e-post. Ikke høstferie, dersom man er bortreist kan man bytte 
vekk.  

 
 Allmøtetid 
 FTV-allmøte 18.10.2021 – innkalling kommer neste uke. ITVer og PTVer har 

møteplikt. Viktig med oppmøte da vi ikke er vedtaksdyktig uten 40 stk.  
 ITV-allmøte 25.10.2021 
 Møteinnkalling til ITV-allmøte senest 11.10 (mandag) – innkalling på facebook + 

epost om mulig)  
 29. oktober – frist til å stille til ITV og FTV 
 1. november – valget åpner 
 4. november – valget stenger 
 Grundig gjennomgang om 2 uker – send inn spørsmål til da – 12. oktober  
 Stands med kaffe – ITV må også stå på stand – alle må minst én gang. Vi legger ut 

skjema for det.  
 Til neste studentrådsmøte – ha lagt ut innkalling! På neste møte kjører vi step by 

step. Kan kjøpe kurs i standvirksomhet.  
 Skal velges PTVer på allmøte også.  
 ITV og FTV velges digitalt – PTV velges på allmøte.  
 Det er nødt til å skrives referat/protokoll som må sendes til Elin.  
 
 Vaffelfredag! 
 Åpent for ITVer og PTVer. Melder fra til vaffelkvad på facebook-sosialgruppe om du 

kommer og om du har med noen. Viktig å svare kjapt sånn at det er nok røre. Børge 
skal lage vaffelrøre på fredag. Vaffel klokken 3 – ikke lov å spise før!  

 Vinlotteri TBA – Kristin skal få vin.  
 
 Sander IKM 
 Kan vi ha en annen dato for allmøte, da ITV er bortreist. Det må skje før valguka og 

ikke krasje med andre allmøter.  
 LTV og Euro må passe på å ikke krasje.  
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 Spørsmål generelt om PTV 
 Velges 1 semester i forveien og sitter 1 år. Samme funksjonsperiode som ITVer.  
 
 Maria ITV IMK 
 Studenter som ikke soner noe sted? De er velkomne på allmøte, men har ikke 

mulighet til å stemme på ITV når de ikke soner til institutt. Dette er konsekvens av å 
ikke ha valgt tilhørighet 

 
 Evaluering 
 Kommentarene tas til etterretning.  
 
 Takk for flott møte!!  

Møte hevet 18:31 
 
 
 

Gina Bjelland   Emilie Faarup Storvik      

møteleder (sign.)   referent (sign.)  
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