
 

 

 
 

       Studentrådet ØK 

 
Møtereferat Studentrådet Økonomi 
 
Sted: Væktarstua 
Tid: 10:00 – 12:00 
Dato: 09.09.2018  
 
Tilstede: 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) 

 

Møteleder: Ida Røisgård Pettersen 

 

Observatør: A Thiren Sriskantharajah 

 

Referent: Kristin Eggen 

 
 
Saksliste: 
 
Møteinnkalling ble godkjent. 
 
Runde rundt bordet: 
 
IØT Gjøvik: Svein-Erik har informert nye studenter på immatrikuleringsdagen om 
ITV, strukturen opp mot studentråd, studentparlament, og Studenttinget. 
Orienterte om kulltillitsvalg, og at alle klasser skal ha en KTV og en vara. 
 
IØT: Camilla og Martine har fordelt lesesal-plasser til fjerdeklasse på MITØT (på 
oppfordring fra KTV-ene i klassen) 
- Formulert en informasjonsmail om hvordan man søker utveksling som skal sendes 
ut til andreklasse i løpe av de neste ukene. 
- Jobbet med rapport fra den psykososiale undersøkelsen vi gjorde i vår. Et 
førsteutkast blir ferdigstilt denne uken. 
- Utarbeidet et "Code of Conduct"-skriv i samarbeid med instituttledelsen som 
beskriver hva slags oppførsel og hvilke holdninger vi ønsker hos studentene på IØT 
- Holdt tale på immatrikuleringen til 1. klasse MTIØT (på oppfordring fra 
instituttledelsen) 
- Snakket for 1. klasse MTIØT og presentert oss selv og studentrådet 



- Mottatt tilbakemeldinger fra førsteklassingene på MTIØT om Teknostart og 
fadderukene, som vi skal se videre på. 
- Vært i studieutvalgsmøtet og fått innblikk i instituttets plan i forbindelse med 
endringen av læringsutbyttebeskrivelsene og arbeidet med studieplanen 2019/2020. 
- Informert alle KTV-er og PTV-er om at de må holde nytt valg. Frist for å sende inn 
navn på hvem som skal ta over som tillitsvalgte, ble satt til mandag 10.09. 
Videre ble KTV valg gjennomført på slutten av en forelesning uken etter, samt 
nyvalg/gjenvalg på andre-året. 
 
FTV: Anders har jobbet med forberedelser til seminaret, vært i ILM og SR-Siv.ing. 

Sondre har skrevet høringssvar angående faglig lokalisering. Forberedt 

seminaropplegg med NV/IE. Yngvild har deltatt i Fakultetsstyremøte, Losam og FTV-

forum. Det har særlig vært samlokaliseringen som har vært et mye diskutert tema. 

Ida har deltatt i Ansettelsesutvalget (- de to søknadene som hadde kommet inn ble 

godkjent), FTV-Forum, Fakultetsstyremøte (internasjonal akkreditering diskuteres om 

er noe NTNU bør satse på og møte med instituttledelsen ISØ (hilse på og kort 

innføring i status samlokalisering). Styringsgruppemøte SAMLOK - kritikk rundt 

prosessen, både ift informasjon ut til studenter og ansatte, og planlegging generelt. 

Planlegging av seminar H2018. 

ISØ: Ida har så langt fått Pareto til å sette institutt-tillitsvalgt-facebook-siden på to do-

listen i fadderuka. snakket på seminar for førsteårsstudentene i regi av instituttet og 

vært i møte med instituttet angående samlokaliseringsprosjektet. Rannei har 

organisert og gjennomført fadderuke for nye masterstudenter og fordelt 

lesesalplasser for masterstudenter. 

 

HHS: Vi har deltatt på oppstart for de nye studentene på skolen. Vi har presentert 

oss for alle nye bachelor-studenter gjennom rustlekene, som er et slags rebusløp på 

campus. Ellers har ITV Peder presentert seg for alle nye masterstudenter og fortalt 

om hva vi gjør. ITV Peder har deltatt på styringsgruppemøte. I etterkant av møtet gikk 

han sammen med leder av STØH for å formulere en mail til Tove Tveråmo angående 

enkelte ting vi synes er problematisk med samlokaliseringsprosessen. I mailen la vi 

også frem et forslag til hvordan masterplassene på campus skal disponeres etter 

samlokalisering. 

 
ØK-sak 36/18  Møteteknikk  

 Sondre gav en innføring i møteteknikk 

 Kristin sender ut et skriv om møteteknikk til alle i studentrådet. 
 

    
ØK-sak 37/18  Studentrådsmøter Økonomi administrasjon 

 Orientering om møtetidspunkt resten av semesteret 

 2 av møtene blir på Tirsdag kl.8:00 – 10:00 og 2 av møtene blir onsdag kl:16:15 – 
18:00 høsten 2018. 

 Kristin sender ut en oversikt over dato og tidspunkt. 

 FTV-ene må stille hel for å ordne tekniske løsninger (skype, hangout, teams). 
  



 
 
ØK-sak 38/18  Valg 

 FTV 4 kan velges fra alle institutt, på valg H2018. 

 Bleste i forelesninger og stå utenfor undervisningsrom, avtale med foreleser 
på forhånd. 

 Forslag om å lage en film for promotering av studentdemokratiet. 

 Rektor Gunnar Bovim har lagt ut mange slike orienteringsfilmer. 

 Bruke facebook og blackboard til å nå ut til studentene.  

 Lage et event som varer den uka valget er. 

 Forslag om å bruke større ressurser på å arrangere allmøte på instituttnivå, 
hvor FTV-ene kan informere om saker. 

 Det må arrangeres et allmøte ved vedtektsendringer. 
 

Forslag om økt antall tillitsvalgte på Gjøvik (det er ikke tilstrekkelig med kun 1) 

 Gjøvik har ikke vara som kan gå i møter med ledelsen. Forslag om å supplere 

med en PTV som kan være vara for ITV i møter eller velge en ITV til.  

 I følge UV-loven er det ikke brudd, men det er nyttig å være 2 ITV-er. 

  Vi må undersøke om det er midler for dette. 

  Naturlig å velge en KTV som er interessert. 

 Dette er et økonomisk spørsmål. Ønsker instituttet å lønne en ekstra ITV? 

 Utfordringer i Gjøvik. Erfaringsoverføring vil bli bedre. Forslag om eventuelt at 

ITV 2 blir lønnet mindre. 

Gjøvik har planer om å bli eget institutt. Derfor positivt med 2 ITV-er i denne 

prosessen og en fremtidig ønsket situasjon. 

Konklusjon: 

 Det ble enstemmig vedtatt at det skal jobbes for en ITV til. FTV tar ansvar for å 

følge opp dette. Stedlig leder i Gjøvik må kontaktes. 

 
Forslag om å endre valgsyklus på ITV-er fra ISØ og eventuelt HHS 

 HHS har god kompetanseoverføring, så det er ikke et så stort problem. 

 ISØ velger på høsten, større problemer med erfaringsoverføring.  

 Hvis det skal være overlapp er det naturlig å velge en ITV som kan sitte1/2 år 

ekstra i en overgangsperiode. 

 Kontinuiteten for møtevirksomhet vil bli bedre og samarbeidet lettere med 

instituttene hvis det blir en overlapp som ITV. 

 Utfordring ved HHS at en må sitte 1.5 år for masterstudenter, lettere å velge en 

bachelorstudent. 

 Positivt med valg både vår og høst. Dette kan skape engasjement blant 

studentene. 

Hvordan skal vi gjøre dette praktisk? 

 Det bør stå i vedtektene og må avgjøres i et allmøte.  

 
 



 
 
ØK-sak 39/18  Handlingsplan ( 2-3 mål vi ønsker å jobbe med denne høsten 
 

 Faglig og sosial integrasjon mellom instituttene 

 Synlighet og kommunikasjon 
o Kommunisere til studentene hvilke saker vi holder på med og at de har 

en reell medvirkning til gjøre endringer i sin studiehverdag.   

 Film til Ålesund og Gjøvik for å promotere studentrådet. 

 Kartlegging av psykososialt miljø. 
o Se nærmere på resultatene fra SHoT-undersøkelsen. Felipe sender ut 

dette til studentrådene. 
o Instituttvise undersøkelser. IØT holder på å utarbeide en rapport og 

skal ha møte med instituttet om hvilke tiltak som bør settes inn. IØT kan 
være behjelpelig hvis andre institutt ønsker å gjennomføre en 
tilsvarende trivselsundersøkelse.  

  Erfaringsutveksling 
o Dette bør gjøres kontinuerlig. Forventning/oppfordring at ITV-ene lager 

en midtveisevaluering som sendes til konsulent. Thiren ser på maler 
som allerede finnes. 

 Faglig og sosial integrasjon med linjeforeninger. Ta utgangspunkt i det som 
kom frem på workshopen på oppstartseminaret  

 Kjernesaker? 

 Forslag at FTV-ene lager et skriv om hvilke saker studentrådet økonomi skal 
jobbe med høsten 2018 til neste Studentrådsmøte. 
 

ØK-sak 40/18 Gjøvik/ Ålesund: Bedre samarbeid 
Ida orienterte at FTV-ene vil besøke Gjøvik og Ålesund i forbindelse med ILM og 
styremøter.  

 Ønsker her spesielt forslag fra ITV Ålesund og Gjøvik med tanke på hva man 
kan gjøre. 

 Forslag om at FTV-ene besøker Ålesund og Gjøvik en gang pr semester. 

 Et ønske at FTV deltar på KVT-møte og møte instituttledelse. 

 Ida og Yngvild Kommer på besøk til Ålesund 04.10.18 i forbindelse med 
Fakultetsstyremøte Ålesund 4.10. 

  Sondre og Anders kommer på besøk i Gjøvik i forbindelse med 
Instituttledermøte 14.11 i Gjøvik. FTV-ene tar kontakt med dekan angående 
om det er planlagt slike møter i fremtiden og om besøk til Ålesund /Gjøvik kan 
gjøres i forbindelse med disse møtene. 

 Behov/ ønske om støtte/ oppfølging av FTV-ene i hverdagen, bruke facebook-
gruppe for tips og råd, jevn flyt av kommunikasjon, ukentlig agenda, 
konsulenten kan også være en støttespiller (har taushetsplikt). 

 FTV bør ha tilgang på arkivet «Sprett». Dele informasjon og få til en god 
informasjonsflyt. Konsulent undersøker dette. 

 FTV-ene fordeler hvem som skal være kontaktperson for ITV-ene i Ålesund og 
Gjøvik. 

 Forslag om at ITV-ene fra Ålesund/Gjøvik blir med på avslutning av SR-møte i 
Trondheim. Usikker på om det er penger i budsjettet for dette. Kristin sjekker 
opp dette og gir tilbakemelding til FTV-ene. 



 
 
 
ØK-sak 41/18  Eventuelt og møtekritikk 

Referat fra sist SR-ØK møte vil bli sendt ut på e-post i begynnelsen av neste uke. 

Godt tidsskjema. 

Evalueringsskjema om seminaret vil bli sendt ut i løpet av neste uke. 

 
 

 

 


