
  

 

 

Studentrådet ØK 

REFERAT  
fra studentrådsmøte  

30.01.2018 kl 16.15 

Møterom: M43, Handelshøyskolen 

 

 

Tilstede:Eva Eskås, Henriette Tuft, Inger Weltz, Erwin Hammer, Jørgen Valseth, Yngvild 

Løken, Anders Geitle, Dharan Shan, Peder Jaavall Hansen, Svein-Erik, Max Kipperberg, 

Elisabeth Falch. 

Fraværende: Martine Svagård 

Møteleder: Henriette Tuft 

Referent: Kine Sørli   

Representant fra STI: Thiren Sriskantharajah 

 

 

SAKER 

 

Konstituering av møtet 

Møteleder: Henriette Tuft 

Referent: Kine Sørli 

 

Presentasjonsrunde i studentrådet. 

 

ØK-sak 01/18 Hva er ITV/FTV? 

 

Henriette og Eva innleder kort om rollene som ITV og FTV. 

 

Studentrådet ØK består av fire fakultetstillitsvalgte(FTV) og åtte institutt-tillitsvalgte. 

Hvert institutt har to institutt-tillitsvalgte. 

 



ØK-sak 02/18 Oppbygningen av økonomimodellen/rammefordelingen ved 

NTNU 

 

Henriette orienterer om hvordan fordelingen av tilskuddet fra 

Kunnskapsdepartementet på NTNU skjer. 

 

Kort oppsummering: 

NTNU får ca 6,4 milliarder kroner fra Kunnskapsdepartementet i 2018. Dette skal 

fordeles ut over fakultetene og instituttene. NTNU har en egen 

rammefordelingsmodell som beregner hvor mye hvert fakultet skal få. Fakultetene 

har igjen egne modeller for tildeling ut til instituttene. 

 

 

ØK-sak 03/18 Orientering om budsjettet til Studentrådet Økonomi 

 

Eva går kort i gjennom budsjettet for 2018. Studentrådet får tildelt midler gjennom 

studentdemokratiet på NTNU. Midlene fordeles mellom studentrådene og 

Studenttinget. 

 

ØK-sak 04/18 Praktisk informasjon om oppstartseminaret på Dolmsundet 

 

Henriette går gjennom litt praktisk informasjon til oppstartseminaret. 

 

- Avreise før kl 16.00 på fredag. 

- Det blir leid 3 leiebiler.  

- Mesteparten av programmet skjer på lørdag. Avreise etter frokost på søndag. 

 

Ref-sak 01/18 Eventuelt og møtekritikk 

 

- Svein-Erik lurer på rutinene for når utsatt eksamen kolliderer med en annen 

obligatorisk eksamen. 

- Studentrådet ØK har fått tilbud om å benytte et kontorlokale i 5.etasje. Det er 

kun FTV’ene som har tilgang, men ITV’ene kan komme dit så lenge det er 

FTV’er der. 

- Erwin orienterer om en caseoppgave av Norske Bank hvor Norske Bank ikke 

fikk kontakt med NTNU for booking av rom etc. 

- Henriette orienterer om at tannklinikken i 5.etasje skal flytte ut, men det er ikke 

bestemt for når flyttingen vil skje. 

 

Møtekritikk 

Tatt til etterretning. 

Møte hevet kl 17.30. 

 



 

Henriette Tufte /s/      Kine Sørli /s/ 

Møteleder        Referent  

             


