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Runde rundt bordet 

IØT: valg, psykososial undersøkelse ved IØT. 

HHS: Allmøte, valg, koordineringsmøte, løst praktiske problemer med grupperom og 

solskjerming. 

ISØ: Allmøte, kåret årets foreleser, deltatt på koordineringsmøte. 

IIF: stand, valg, utdanningsutvalg. 

FTV: Valg. 

IØT- valg, jobbet med generelle utfordringer på instituttet.(Gjøvik) 

 

ØK-sak 22/18 Evaluering av valgperioden 

Eva orienterte om valgoppslutning på 14.07 % ca 500 studenter. Handelsskolen hadde ikke 

valg denne våren. IØT hadde størst oppslutning. 

Hva gjorde dere for å skaffe kandidater? 

 ISØ - tok kontakt med student. 

 Ålesund- stand, klasserom, klassegruppe og andre grupper på facebook. 

 IØT - 2 kandidater stilte på eget initiativ og 2 ved rekruttering/ headhunting. 

 

Forslag: 

 Det bør være overlapp av tillitsvalgte på instituttene ved valg og vedtektene bør derfor 

endres. 

 Det bør stå i vedtektene at kandidater som stiller til valg må ha tilhørighet og være 

tilknyttet institutt/ fakultetet i vervets periode.  

 Videre bør det stå i vedtektene hvordan supplementeringsvalg må gjennomføres og hva 

studentrådet skal gjøre hvis man ikke får kandidater. 

 

Hvordan promoterte dere valget? 

 Publiserte på facebook, stand, informerte i klasserom. 

 Gikk rundt i lesesaler, datasaler. 

 E-post om valget ble sendt ut til alle studenter via Blackboard og STI.  

 

Hvordan promoterte dere allmøte og gjennomførte det? 

 Generelt lite oppmøte på alle allmøtene og spesielt på allmøte FTV, selv om møtene ble 

promotert i mange kanaler.  

 Det kan ha sammenheng med at studentene opplever at møtene ikke er relevant for 

dem og at det er flere møter på kort tid i en travel eksamensperiode. 

 

Hvordan informere om rollen som FTV for studentene på en god måte? 

Forslag: 

 FTV-ene kan informere om sin rolle på allmøtene som ITV-ene arrangerer. Dette blir en 

utfordring i forhold til at endring av vedtekter som må skje på et allmøte. 

 FTV-ene kan arrangere allmøte med aktuelle tema og i forhold til vedtektsendringer. 
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 Generell informasjon om FTV-rollen kan presenteres på allmøtene som ITV-ene 

arrangerer.  

 

 

ØK-sak 23/18 Evaluering av SR-ØK åren 2018 

Anders orienterte om svarene fra evalueringsskjemaet som ble sendt ut til medlemmene av 

SR-ØK i forkant av møte.  

Synes du vervet som studenttillitsvalgt har vært givende? 

 Stort sett samstemt ja. Tilgang til flere fora der man kan ytre studentenes mening. Får 

en bedre innsikt i hva som skjer på universitetet på ulike nivåer.  

 

Innhold, hyppighet og varighet på SR-møtene? 

 Noen av sakene som taes opp er ikke relevante på fakultetsnivå og bør heller taes opp 

med instituttene. Finne flere saker som sammenfaller med interessene til hele fakultetet. 

 Uansett interessant å få et innblikk i viktige saker og utveksle erfaringer.  

 

      Kommunikasjonsflyt mellom FTV og ITV 

 Bra, men tidvis vanskelig å få kontakt med tillitsvalgte på andre institutt. 

 Forslag å bruke slack, et rom hvor alle kan være medlem av, kan deles opp i grupper og 

legge ut dokumenter/ sakspapirer. SR-ØK ønsker å prøve dette høsten 2018.  

  

Forslag til saker SR-ØK kan jobbe med til høsten? 

 Faglig og sosial integrasjon mellom instituttene. Finne emner man kan slå sammen og 

som alle institutt kan ha nytte av. Presse fakultetet til å bruke ressurser til å lage nye 

emner som passer med etterspørselen fra næringslivet.  

 Synlighet og kommunikasjon opp mot studentene. Henge opp plakater med bilde av 

tillitsvalgte til høsten. 

 FTV-ene kan lage en film med hilsen til Gjøvik og Ålesund også, som kan vises ved 

oppstart av nye studenter og deles på facebook. 

 SR-ØK kan bli en pådriver til å kartlegge og forbedre det psykososiale miljøet på de 

ulike instituttene. Ekstra relevant nå som NHH saken raser i mediene. IØT har kartlagt 

dette ved sitt institutt og skal ha møte med ledelsen og komme frem til konkrete tiltak. 

De kan dele sine erfaringer med de andre instituttene. 

 Instituttvise undersøkelser kan gi større svarprosent ( studentene føler mer tilhørighet til 

sitt institutt) og man får kartlagt spesifikk hva det bør jobbes med på de ulike 

instituttene.  

 SR-ØK bør samtidig også jobbe med resultatene fra Shotundersøkelsen. 

 Faglig intergrasjon, sosial integrering, felles arrangement i samarbeid med 

linjeforeningene. Dette kan vi søke midler om til fakultetet. 

 Forslag, kjernesaker (2-3) mål, psykososialt, synlighet, forslag tas opp på seminaret på 

høsten. 

 Oppstartseminar høsten 2018 blir 8.-9. sept på Væktarstua Tydal. 
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Hvordan synes du de soaiale aktivitene har vært? Kunne du ønske mer/mindre sosiale 

aktiviteter arrangert av oss i SR-ØK? 

 Det som har blitt arrangert har vært bra. Hyggelig på oppstartsseminar og møter. Kunne 

vært lavere terskel for noe sosial, f.eks. pils eller mat etter møter.  

 Forslag om å gjøre noe sosialt etter møtene.  

 STI oppfordrer til ikke å "lokke" med alkohol på sosiale arrangement. 

 

ØK-sak 24/18 Orientering HMS-rutiner - 10 min 

Henriette orienterte om saken. 

 FTV-ene har i det siste jobbet med HMS rutiner for studenter og hvordan forbedre 

systemet for varsling dersom det skulle skje noe alvorlig mellom studenter eller mellom 

foreleser og student. 

 Saken ble tatt opp på FTV-forum. 

 Tillitsvalgte bør kjenne til avvikssytemet slik at de vet hvordan de kan hjelpe studenter å 

melde avvik. 

 Avvikssystemet slik det er i dag er ikke brukervennlig. 

 STI har lenge jobbet med å få NTNU til å få et bedre varslingssystem, men dette viser 

seg å være vanskelig å få til på kort sikt.  

 Rektoratet har nå bestemt seg for å gjøre systemet som eksisterer per i dag mer 

studentvennlig inntil et nytt system foreligger.  

 NTNU har opprettet et studentombud, Lennart Soligard.  

 Studenter kan varsle studentombudet om kritikkverdige forhold (f.eks. lovbrudd, 

mobbing, trakassering, brudd på sikkerhetsrutiner) som berører studentenes situasjon.  

 Studentombudet skal gi studentene råd om hva de kan og bør foreta seg for å ivareta 

sine interesser. 

 Instruksene for de tillitsvalgte ved ØK må endres slik at det står at de må ha kjennskap 

til avvikssytemet og hvordan de kan hjelpe studenten videre i systemet. 

 Det bør utarbeides en Sjekkliste og retningslinjer. 

 Dette må inn som tema på erfaringsutveksling. 

 Hvordan håndtere rykter. Dette må løses nærmest der de oppstår, dvs. på lavest mulig 

nivå i organisasjonen. Ta kontakt med nærmeste ansvarlig. 

 

ØK-sak 25/18 Orientering rundt vedtekter for instituttenes allmøte og egne 

stillingsinstrukser for hvert institutt - 10 min 

Yngvild orienterte om at hvert institutt bør lage egne stillingsinstrukser som bør være klar til 

høsten. 

 

ØK-sak 26/18 Orientering om ringer ved NTNU Økonomi - 5 min 
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Eva orienterte om at Rektor har besluttet at NTNU skal ha tre offisielt godkjente ringer som kan 

bæres av PhDer og studenter utdannet ved universitetet 

 - Doktorgradsringen 

 - Sivilingeniørringen 

 - Masterringen 

 Rektor ønsker ikke at fakulteter, institutter og andre enheter produserer egne ringer, smykker 

eller lignende som kommer i konkurranse med de offisielle ringene. Artikler som produseres av 

studenter ansees ikke som offisielle NTNU-produkter. 

 Kommunikasjonsavdelingen får i oppdrag å realisere mastergradsringen. Dette innebærer å 

utarbeide design, inngå avtale med gullsmed, lage retningslinjer for bestilling og markedsføre 

produktet til studenter, ansatte og alumner. 

ØK-sak 27/18 Delt disk mellom FTVer og ITVer (Diskusjon) - 10 min 

Henriette 

 For å bedre informasjonsflyten, så foreslås det å opprette en disk hvor vi kan lettere 

dele informasjon oss imellom. 

 Felles nettside, referat, innkalling. 

 Fungerer også godt opp mot slack. 

 

Ref-sak 28/18 Eventuelt og møtekritikk 

HHS ved Peder orienterte fra møte med Instituttleder Arve Pettersen om Samlokalisering av 

HHS og ISØ. 

 Ledelsen ved HHS og studentene opplever at informasjonen er for dårlig. 

 Ledelsen bekymret for at det eksisterende ventilasjonsanlegget er godkjent bare for 

antallet studenter og ansatte som er pr i dag. 

 Studentene bekymret for støy i eksamensperioden.  

 Målet med samlokaliseringen er at fagmiljøene skal være lokalisert på samme sted for 

skape en felles kultur. Synergieffekten er faglig integrasjon. 

 Samlokalisering og Campusprosjekt bør sees i sammenheng og at det bør tenkes 

langsikti.g 

 Studentmedvirkning, sendt ut undersøkelse, orientreringsmøter har fokusert på de 

ansatte. 

 Henriette tar opp dette på neste styringsgruppemøte. 

 

Informasjonssaker: 

 Det blir arrangert Lunsj med pizza 18. Mai for SR-ØK, påmelding på face. 

 Takk for innsatsen som ITV og FTV til Inger, Max, Erwin, Jørgen, Eva og Henriette. 

 

Møtekritikk 

Det var et godt møte. 


