
 
 

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!  

 

REFERAT 
fra Studentrådet HFs møte  
Tirsdag 08.02.22 kl. 17.15 på Zoom  
 
Møteleder:  Gina Bjelland   
Referent:  Elin Juliussen  
 
 
Studentrådet HFs medlemmer: 
FTV Internt ansvarlig Gina Bjelland 
FTV Fakultetsansvarlig Arja Pedersen  
FTV Kommunikasjonsansvarlig Emilie Faarup Storvik 
FTV Læringsmiljøansvarlig Håkon Gravem Isaksen  
IFR Peder Bergset Botten  
IFR Maren Grothe  
IHK DRV Magnus Ryen 
IHK DRV Synnøve Stølen  
IHK ARK Ingrid Athena Flatland 
IKM Emilie Olsen Lekva  
IKM Simon Moe  
IMS  Lasse Zetterlund 
Musikk  Elias Fløtre Løstegaard 
ISL  Marit Hedre 
ISL Even Samir Kaushik 
KULT Amalie Hegdalsaune 
EURO  Victor Holmgren 
EURO  Kristian K. Wiulsrød 
LTV HF Morten Eidsvaag Althe 
 
Meldt fravær:  
IMS  Maria Konow 
ISL Kristin Eline Marthinsen 
KULT Isak Nathaniel Løberg Jacobsen 
 
Ikke møtt:  
Musikk utøvende Camilla Vikingsen 
IHK ARK Kathinka Aalberg 
 
 
Observatører:  
Studenttinget  Fredrik Framhus  
 
 

Studentrådet HFs saker:   
 

Konstituering av møtet  
 Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.  
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O-sak  Info om KAMD   
 Fredrik Shetelig holdt et innlegg om KAMD og vil holde kontakten med 

Studentrådet HF om dette.                 

 

 

Ref-sak 01/22 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 25.01.22  
 Godkjent.  
 
 

Ref-sak 02/22  Saker fra studenttillitsvalgte  

 Orientering fra FTVene  
 Oppstart med runde rundt bordet hvor alle sa litt om semesterstarten.  
Sti Fredrik arbeidsprogrammet for sti vedtatt på torsdag, mange møter,  
 LMS-arbeidsgruppe skal oppnevnes. 
FTV Emilie informerte om hva hennes hovedoppgaver som kommunikasjonsansvarlig er.  

- sitter i klyngegruppene for Humsam  
 Det er satt ned en prosjektgruppe som skal jobbe med grafisk profil på tvers av 

alle studentråd.  
 Også en gruppe for valget – skal jobbe med valgprosessen for å få opp 

valgoppslutningene 
FTV Håkon  orienterte om sine hovedoppgaver som læringsmiljøansvarlig 
FTV Arja  er fakultetsansvarlig og sitter i mange møter, viktigste møtet er fak.styremøtet.  
 ILM og timesmøte med prodekan på fak.  
 Ha vært på møte med prorektor og andre på fak.  
FTV Gina  har vært i masse møter, planlegger seminaret, masse mailer  
 
 
HF-sak 03/22 Kort kurs i PAGA v/Elin  
 Konsulent Elin gikk gjennom hvordan føre timer i PAGA  
 Presentasjonen ligger på Team – Filer - Arbeidsområde og timeføring.pdf          
 
 
HF-sak 04/22 Blackboard (LMS) - Håkon  
 Håkon holdt et innlegg om LMS og fikk innspill på hva som er bra og hva som er 

mindre bra med Blackborad, alternative plattformer som kanskje kan brukes.  
 Det nye systemet som NTNU skaffer må ha enkelt grensesnitt og være 

standardisert for alle emner. Timeplanene må fungere sammen med kalenderen i 
systemet.  

 Bør også ha muligheter for å kommunisere med foreleser og andre i samme 
emnegruppe 

 Bør være intuitiv, oversiktlig og brukervennlig  
 Må vise tydelige frister for innleveringer  
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HF-sak 05/22  Eventuelt  
 
 

• Minner om at alle kan hente en hurtigtest på kontoret. 

• SHoT-undersøkelsen kom i dag – svar på den. Viktig! 

• Fakultetet vil ha innspill på områdeemner;  
HFO1001, HFO1002, HFO1003, HFO1004 
Har noen tatt disse eller vet om noen som har så be de sende erfaringer.  

• Studentrepresentant til Tverrfaglige profiler; fremtidsrettede tverrfaglige 
emner 
Vi trenger en repr, fra HF og en fra SU.  

• Trenger også en stud.repr. i programråd for anvendt etikk ved NTNU. Sti skal 
oppnevne to stud.repr – oppfordrer damer til å stille siden det er en mann 
som har meldt seg tidligere  

 
 
 Evaluering av møtet  
 OK  
 
 
Møtet sluttet kl 19.53  
 
 
 
Studentrådet HF 

 

Gina Bjelland  Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  

 
  


