
  

 

 

Studentrådet ØK 

Møtereferat Studentrådet Økonomi 

 

Sted: Store møterom, Gamle fysikk 

Tid: kl.08:15-10:00 

Dato: 25.09.18 

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

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

Peder Jaavall Hansen (HHS), Rannei Skjermo Telstad (ISØ), Ida Ljøgodt von 

Hanno (ISØ), Sunniva Bøstrand (IIF),  

   

Fraværende:  Elisabeth Falch (IIF), Dharan Shan (HHS)   

Møteleder:  Sondre Høyland  

Referent:  Kristin Eggen   

 

SAKSLISTE 

Konstituering av møte  
Referat fra SR-ØK 09.09.2018 og møteinnkalling 25.09.2018 ble godkjent.  
 
 
Runde rundt bordet  
IIF- Vi har valgt klassetillitsvalgte og vara i seks klasser, og mangler nå kun KTV-er på ett 
kull på markedsføring og ledelse. Vi har samlet alle i en Facebook-gruppe og har god kontakt 
der. Jeg har også hatt forventningsavklaring med instituttleder og kontorsjef på instituttet, 
hvor vi fikk blitt bedre kjent og diskutert en del viktige saker. Jeg deltok også på kickoff med 
Studentparlamentet i helgen, og fikk blant annet blitt bedre kjent med de andre ITV-ene i 
Ålesund.  
 
ISØ - Møte med Pareto angående STØH. Risikoanalyse-møte mhp samlokaliseringen med 
ISØ og HHS. 
Vi har kalt inn til allmøte angående samlokaliseringen, i tillegg vil vi informere om evaluering 
om områdeemne og valg av FTV4. Vi har deltatt i kontaktutvalgsmøte med instituttet hvor vi 
har bla blitt enige om at vi må fokusere på læringsmiljø, særlig mhp dødsfall. Var også i møte 
med instituttet og studentpresten mhp dødsfall og minnestund knyttet til dette. Har vært i 
møte angående lesesal-plasser til master. 
 
IØT- Svein-Erik har mottatt klager på hvordan strømmingen av emner gjennomføres for 
fleks-studenter, og hvor mye tid som går med på å lete etter riktig forelesning i dagens 
system. Dette må vi jobbe med lokalt. Ellers tid for høstens andre KTV-møte onsdag 26.9. 



 
Trondheim - Ferdig med førsteutkast av rapporten om den psykososiale undersøkelsen og 

en code of conduct basert på denne. Skal i møte med instituttledelsen og diskutere dette 

denne uka. Fått inn alle navnene på KTV-er. Startet planleggingen av oppstarts-middag med 

nye KTV-er. 

 
HHS- Vi ITV-er ved NTNU HHS har jobbet med profilering og fått inn en artikkel i Rustblekka 

som er instituttets studentavis. Vi skal også ha en egen spalte i hver utgave fremover hvor vi 

informerer studentene om hva vi jobber med. Ellers har Dharan deltatt i risikoanalysemøte og 

Peder har deltatt i møte med strategigruppa. Vi er også i gang med forberedelser til allmøte 

og valg.  

STI - Arbeidet med politikk for studieporteføljeutvikling. Fokus på læringsmiljø. SHOT - Vi tar 

opp saken i dekanmøtet. #Metoo-akademia. Mulig avis-artikkel om læringsmiljø artikkel om 

læringsmiljø i samarbeid med ITV-er på IØT, Camilla og Martine.  

Konsulent – Holder på å lage årshjul for arbeidsoppgavene og aktivitetene i studentrådet 
Økonomi. 
 
FTV- Sondre har arbeidet med evaluering av seminaret på Væktarstua, skriftliggjøring av 
SR-ØKs sine fokusområder for H18/V19, løpende kontakt med instituttleder Marielle i 
forbindelse med opprettelse av ny ITV-stilling i Gjøvik. 
Ida har vært på kontormøter med fokus på det kommende valget og planlagt besøk til 
Ålesund. Har vært på kakefredag for å bli kjent med de andre studentrådene. I tillegg vært i 
dialog med ISØ angående informasjonsflyt ut til studentene og minnestund ved 
studentdødsfall. Deltatt i ROS-analyse i forbindelse med SAMLOK.  
 
ØK-sak 42/18 Endring av valgsyklus iht. vedtekter   
Anders orienterte om vedtekter om valgsyklus 

 I vedtektene Studentrådet Økonomi punkt 2.2 står det at valgsyklus er for ett år av 
gangen. Det står ingenting i reglementet om når valget skal foregå og om endringer. 

 
Diskusjon angående endre overlapp for ITV-ene ved HHS og ISØ 

 Ekstraordinært valg til våren 2019 for et ½ år. Da trenger man ikke endre vedtektene. 

 Kan det være aktuelt at en kandidat velges for 1,5 år, i så fall hvordan gjør man det?  

 Fakultetsallmøte på arrangeres ved vedtektsendringer. Er det behov for dette når det 
ikke er en endring? 

 
FTV-ene vil arrangere et allmøte på fakultetet for eventuelle vedtektsendringer for 
valgsyklus. 
 
ØK-sak 43/18 Valg og allmøte  

- Dato og sted for allmøte på fakultetet og instituttene  

 ISØ skal ha allmøte om 14 dager angående samlokalisering og valg.  

 IØT skal arrangere allmøte med Genfors 14.november. 

 HHS vil ha allmøte før valget, hvor de vil snakke om valg og informere om 
samlokalisering. 

 Gjøvik skal arrangere sitt første allmøte med eventuelt valg av ekstra ITV. 

 I Ålesund er det ikke tradisjon for allmøte og de vil heller drive oppsøkende 
virksomhet i forbindelse med valget. 

 FTV-ene vil arrangere et allmøte på fakultetet for eventuelle vedtektsendringer for 
valgsyklus. 



 Tenk på potensielle kandidater og ta kontakt med disse.  

 
 
ØK-sak 44/18 Evaluering av seminar / spørreundersøkelse  
Sondre presenterte en kort oppsummering av oppstartsseminaret i Tydal. Se vedlagt  
svar fra spørreundersøkelse.  
 

 Sosiale aktiviteter og teambuilding burde kommet tidligere.  

 Fint med rebus på bussen, men pga svingete vei, ble flere bilsyk. 

 Bra faglig innhold, men gjennomføringen preget av litt for lite tid. 

 Burde brukt mere tid på shot-undersøkelsen. 

 Det største overnattingsstedet ble brukt til samlingspunkt på kvelden. Ikke alle som 
bodde der ønsket nødvendigvis å bo der eller hadde ikke muligheten for å trekke seg 
tilbake på kvelden. 

 Sosiale aktiviteter som var planlagt ble ikke gjennomført. 

 Kommunikasjonen ble for dårlig, vi må bli bedre på å arrangere. 

 Tydal et bra sted å ha seminar på og maten var god. 
 
Forslag til forbedringer: 

 Legge vekt på bli kjent-aktiviteter ved oppstart av seminaret. Først og fremst bli bedre 
kjent med studentrådet man er medlem av og på tvers av campus. 

 Organisere sosiale aktiviteter på kvelden i egnede lokaler, slik at alle kan være 
sammen og gjennomføre de aktivitetene som er planlagt. 

 Sende ut ønsker og behov i forhold til overnatting (i forhold til evt «partyhytte») i      
forkant av seminaret. 

 Bedre informasjonsflyt på seminaret. 

 Eventuelt arrangere oppstartsseminar en hel helg for å få bedre tid til sosialt og faglig 
innhold. 

 
ØK-sak 45/18 Facebook-ansvar for “Studentrådet ØK”  
Yngvild orienterte om oppsatt liste som er sendt på e-post. 

 Legge ut minst et innlegg i forhold til hva som er relevant for våre studenter. Trenger 
ikke å være for alle. 

 Eksempel høringer eller vi sitter på kontoret det er bare å komme innom med 
spørsmål. 

 ISØ og IØT må ha tilgang. Send hvem som skal ha tilgang i Ålesund også. Yngvild 
ordner med tilganger. 

 
 
 
ØK-sak 46/18 Orientering om nettside  
Anders orienterte om at han nå har fått tilgang til Studentrådet Økonomi sine nettsider og vil 
jobbe med innholdet i tiden fremover. Skal sette opp til neste SR-ØK møte. ok.studentrad.no.  
 
Ref-sak 47/18 Eventuelt og møtekritikk  
Det ble meldt inn 4 eventuelt-saker. 
 
Minnestund ved studentdødsfall på ISØ 

 Ida orienterte om at ITV ved ISØ hadde hatt et møte med instituttet angående 

minnestund. Det vil være åpen minnestund og pårørende ønsker å samle in penger til 

et barnehjem. 

 Instituttet har sendt ut e-post til alle studentene på 2016/2017 kullet om hvem man 

kan henvende seg til hvis man har behov for hjelp og støtte.  



 Instituttet foreslo at studentene kunne komme med et bidrag på minnestunden.  

 Forslag om at ITV informerer studentene på minnestunden om hvem de kan 

henvende seg til hvis de føler seg ensom eller har behov for å snakke med noen. 

 ITV på ISØ tar kontakt med Anne Borg om dette. 

 Studentrådet Økonomi har rom i budsjettet for å gi en minnegave. 

 

Handlingsplan, det psykososiale miljøet, hva skal vi faktisk gjøre: 

Diskusjon: 

 Hvordan vil vi ha det rundt om kring på instituttene og på linjeforeningskontorene? 

  IØT vil lage flyere med trivselspunkter som de skal legge ut rundt om på lesesaler og 

sende ut på e-post til studentene. 

 Et tiltak er å legge til rette for kollokviegrupper, som kan være positivt både faglig og 

sosialt. 

 HHS har god erfaring med kollokviegrupper fra 1.klasse basert på faddergruppene. 

De ønsker å gjennomføre en trivselsundersøkelse blant sine studenter.  

 Bør kollokviegrupper være frivillig eller vil de studentene som kanskje har mest behov 

velge dette bort. 

 Hvordan gjør vi det med de som føler seg ensom i gruppe?  

 Ålesund har hatt studiegrupper 2 år på rad, som har gitt positive resultater både faglig 

og sosialt. Gruppene er satt sammen av emne-ansvarlig. Ikke alle deltar på 

faddergruppene og kan derfor føle seg utenfor. 

 Thiren orienterte om Studentparlamentet ved UiO som ønsket at UiO skulle legge 

bedre til rette for at studentene kunne drive kollokvier på egenhånd. Juridisk 

fakultet ved UiO har tatt grep for å motvirke den alvorlige ensomhetsstatestikken samt 

ønske om bedre undervisning med ett enkelt grep. Alle nye studenter blir meldt opp i 

kollokviegrupper med noen de studerer med. Studentene melder seg opp til kollokvie 

i Studentweb og får et rom i Fronter (tilsvarende BlackBoard). Det er ingen grunn til at 

kun jusstudenter alene skal nyte fordelene av en slik ordning, som lar seg 

gjennomføre overalt.  

  

#metooakademia kampanjen 

Thiren orienterte om kampanjen som startet denne uka. 

 Det skal være en paneldebatt med rektor og noen studenter på samfundet. Møt 

gjerne opp på debatten.  

 Oppfordrer dere studenter til å skrive artikler eller innlegg om tema. Dere kan være 

med på å dele ut flyers og plakater. 

 I Avvikssystemet for studentene vil det snart bli mulig å kunne klikke på et skjema 

som skal fylles ut ved opplevd seksuell trakassering og som blir sendt til rette instans.  

 Det er publisert en artikkel i universitetsavisa fra SHOT-undersøkelsen om blant 

annet funn om seksuell trakassering. 

 

FTV ved Ida og Yngvild kommer på besøk til Ålesund i neste uke. 

 De skal delta på fakultetsstyremøte. 

 Ønsker å ha møte md KTV-ene og omvisning. Bli kjent med Campus Ålesund. 

Disponibel fra onsdag morgen. 



 Ta eventuelt kontakt med tidligere FTV og ITV for Ålesund for tips. 

 

Møtekritikk 

Effektivt møte. Det tekniske fungerte, men neste gang bør kamera være installert. 


