
 

Studentrådet ØK 

 

Referat fra studentrådsmøte Økonomi 

Sted: Gamle fysikk, det store møterom 

Dato: 04.09.2018 

Klokkeslett: 

 

16:15 – 18:00 

Tilstede: 

 

 

 

 

 

Frafall: 

Møteleder: 

Observatør: 

Referent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksliste: 

Anders Geitle (FTV), Yngvild Løken (FTV), Ida Røisgård Pettersen (FTV), 

Camilla Gjennestad (IØT), Martine Svagård (IØT), Svein-Erik Olsen (IØT), 

Dharan Shan (HHS), Peder Jaavall Hansen (HHS), Rannei Skjermo Telstad 

(ISØ), Ida Ljøgodt von Hanno (ISØ), Sunniva Bøstrand (IIF), Elisabeth Falch 

(IIF) 

 

Sondre Høyland, Martine Svagård  

Yngvild Løken 

A Thiren Sriskantharajah 

Kristin Eggen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstituering av møte  

Møteleder: Yngvild Løken 

Referent: Kristin Eggen 

Møteinnkalling ble godkjent, men holder ikke tidskjema på grunn av tekniske problemer. 
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Runde rundt bordet, kort introduksjon av alle tillitsvalgte 

IØT: Camilla Gjennestad er ny ITV. Håper på et godt samarbeid. Svein-Erik Olsen ønsker å 

jobbe for å få til et bedre samarbeid mellom campus. 

HHS: Peder Jaavall Hansen ITV og Dharan Shan ITV. Det har ikke skjedd så mye siden sist.  

ISØ: Rannei Telstad ny ITV, men har vært ITV tidligere. Ida von Hanno er ny ITV. Ønsker å 

jobbe for et bedre samarbeid for et felles campus. 

IIF: Sunniva Bøstrand er ny ITV i Ålesund. Ønsker å jobbe for et bedre studentmiljø. 

Elisabeth Falch ønsker å få til et bedre samarbeid med Trondheim. 

STI: A Thiren Sriskantharajah jobber med å koble studentdemokratiet som en helhet, 

samarbeide om saker, være en støttespiller for studentrådene. 

 

FTV: Ida Pettersen ny FTV (ISØ). Ønsker å jobbe for et bedre samarbeid for et felles 

Campus. Yngvild Løken (HHS) håper på et godt samarbeid. 

KON: Kristin Eggen er konsulent for studentrådene Økonomi og Informasjonsteknologi og 

elektronikk. Jobben er å være kontinuiteten i studentrådet. Det er bare å komme innom 

kontoret mitt i Gamle fysikk 2.etg. hvis det er noe du lurer på, trenger hjelp og støtte til i 

vervet ditt. Jeg har taushetsplikt. 

ØK-sak 29/18 Orientering om hyppig brukte forkortelser 

Ingvild orienterte om at det er utarbeidet et skriv om hyppig brukte forkortelser i vervet som 

tillitsvalgt. Forslag om at Studentrådet Økonomi oppretter en felles kanal for 

skriv/dokumenter ol, enten office365 eller på google.  

ØK-sak 30/18 Forventningsavklaring 

Anders hadde en gjennomgang av stillingsinstruksen for Institutt-tillitsvalgt (ITV) 

 ITV skal ivareta studentenes interesser ved instituttet og være et bindeledd opp mot 

instituttets ledelse og Studentrådet Økonomi. 

 ITV skal møte på Instituttledermøter 2-4 ganger per semester. Hvis ikke instituttet tar 

kontakt kan FTV-ene hjelpe dere med dette. 

 ITV skal arrangere et allmøte for sine institutt, markedsføre studentdemokratiet og 

valg. 
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 Høringer, viktig å prioritere og lese sakspapirer og svare på høringer. Studentrådet 

har påvirkningskraft og kan være med å bidra til endringer for studentene på deres 

institutt. Dere kan komme med innspill via blackboard.   

 Forventer at ITV-ene svarer på mail fra FTV, instituttledelse, konsulent, studenter og 

lignende.  

 Viktig at studentene er representert i alle møter. Vi representerer studentenes 

stemme.  

 ITV-ene får en godtgjørelse/ honorar for vervet. 

 FTV-ene og konsulent Kristin vil gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ITV-ene 

i slutten av september. Hvordan trives du i vervet, forventninger, ønsker og behov?  

 Valg i uke 43 og uke 44, FTV-ene har hovedansvaret, men dette er et felles ansvar 

for studentrådet Økonomi. Valget gjenomføres elektronisk. 

Forslag at det bør stå i ITV sin stillingsinstruks at de også har ansvar for å følge opp 

KTV-ene ved instituttet. Det blir gjort forskjellig.  

 Gjøvik har møter med KTV i løpet av semesteret, men ikke alle deltar. Bør det være 

oppmøteplikt? 

 KTV ved IV-fakultetet får en bekreftelse på vervet som KTV. 

 Er det behov for taushetsplikt for KTV også? 

 Forslag om at ITV sin rolle i forhold til oppfølging av KTV blir tatt opp SR-møte 9. 

september.  

ØK-sak 31/18 Orientering om kakefredag og tillitsvalgtkonferanse 

 Thiren orienterte om at det arrangeres kakefredag på Studentdemokratiet, Gamle 

fysikk hver fredag. Dette gjøres på omgang mellom studentrådene. Gjerne et aktuelt 

tema for dagen (eksempel kan være mentorordningen). 

 Tillitsvalgtkonferanse arrangeres fredag 14.september. Konferansen er ment for 

student-tillitsvalgte på alle nivå (også PTV-er og KTV-er). Der vil dere lære mer om 

rollen som tillitsvalgt, få tips, hvordan bruke avvikssystemet, hva NSO (norsk 

studentorganisasjon) gjør. Oppfordrer alle til å melde seg på selv om fristen har gått 

ut. 
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ØK-sak 32/18 Diskusjon rundt fastsettelse av møtedatoer 

 De opprinnelige satte datoene for Studentrådsmøtene Økonomi må endres. 

 Forslag tirsdager kl. 8:00 – 10:00, onsdager kl.16:00-18:00,  

 FTV-ene sender ut en doodle.  

 

 

ØK-sak 33/18 Diskusjon: Hva ønsker vi å jobbe med utover høsten 

Ida hadde en gjennomgang av handlingsplanen for SR-ØK. 

Handlingsplan: 

 Faglig og sosial integrasjon mellom instituttene. Jobbe med fellesemner på tvers av 

instituttene. 

 Synlighet og kommunikasjon. Film Gjøvik/ Ålesund, kan dette gjennomføres på 

seminaret, forslag om å lage promo-film før valget. 

 Kartlegging av psykososialt miljø 

 IØT skal lage en rapport i september om resultatene for 

trivselsundersøkelsen de har gjennomført tidligere i år og hvilke tiltak som 

bør settes inn. 

 Shot-undersøkelsen blir offentliggjort i morgen 5. september, Thiren 

anbefaler at SR-ØK jobber med dette opp mot institutt og fakultet. 

 Instituttvise undersøkelser viser hva studentene er opptatt av, trivsel, 

avvik, større svarprosent fordi den er mer relevant for studentene. 

 Sosial og faglig integrasjon mellom linjeforeningene for å løfte samlokalisering. 

  

 Studentrådet Økonomi bør ha 2-3 langsiktige mål for å få til en kontinuitet for arbeidet. 

 Fint om alle gjør seg opp en mening om dette til møtet på Studentrådsmøte søndag 9. 

september.  

 

ØK-sak 34/18 Orientering om FTV-seminar 

Yngvild orienterte om oppstartsseminaret som skal være 8.-9. september på Væktarstua i 

Tydal. 

 FTV har ansvar for opplegget. 

 Ta med gensere, det vil bli tatt bilder. 

 Kristin konsulent undersøker om studentene må rengjøre hyttene. Sender ut en 

påminnelse i løpet av uka. 

 

ØK-sak 35/18 Eventuelt og møtekritikk 

Thiren informerte om arbeidsutvalget (AU) 

 AU består av seks studenter (sitter på heltid) som skal sørge for at den daglige driften 

av Studenttinget (STi) går sin gang både politisk og organisatorisk. 4 i Trondheim og 2 

i Ålesund og Gjøvik. AU er også en støttespiller for studentrådene. Det er bare å stikke 

innom kontoret på Gamle fysikk. 

 

Møtekritikk: 
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 Det tok altfor lang tid å komme i gang med møte på grunn av tekniske problemer.  

 Teams i office 365 kan være et godt alternativ til skype i dialog med Ålesund og 

Gjøvik. Forslag om å bli enig om en felles løsning til neste møte. 

 Bra møte og fint med møtemat. 


