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Saksliste: 



Referat fra SR-ØK 25.09.2018 og møteinnkalling 09.10.2018 ble godkjent. 

Runde rundt bordet  

FTV: Sondre har gjennomført medarbeidersamtale med ITV jeg jobber direkte "over". 

De er alle fornøyde, men har litt å utsette på erfaringsoverføring og hvordan man løser 

det sosiale aspektet ved studentrådet. Det sosiale er knyttet til hvordan seminaret var 

lagt opp, og at det var litt lite tid som bare SR-ØK. Gjøvik føler litt på "ensomheten", 

men dette blir nok bedre nå som de får en ITV-stilling til. En utfordring med vervet er å 

engasjere KTV-er og få noe givende ut av dem.  

Ida har vært på FTV-forum, hvor vi hadde hovedfokus på #metoo akademia-kampanjen 

og valget. Har hatt medarbeidersamtaler med ITV-ene og forberedelser til allmøte på 

ISØ, besøk til campus Ålesund - her hadde vi møte med alle tillitsvalgte, omvisning på 

campus og næringsliv, samt deltok på fakultetsstyremøte. Har også arbeidet med 

fordeling av velferdsmidler.  

Yngvild har deltatt på fakultetsstyremøte i Ålesund. Hatt møte med ITV og KTV-er i 

Ålesund. Veldig nyttig å få litt innsikt i hvordan de skal arbeide. Hatt 

medarbeidersamtale med ITV-ene på HHS. Deltatt på LOSAM og styringsgruppemøte 

med diskusjon rundt byggeprosessen på HHS og alternative lese-arealer.  

ISØ: Har arrangert allmøte. Se ØK-sak 48/18. Jobbet med psykososialundersøkelse 

som vi skal sende på institutt nivå (fått tilsendt fra IØT). Snakket med Pareto og 

Econnect angående undersøkelsen. Rannei har vært vara for FTV Ida i 

styregruppemøte og deltatt i møte med koordineringsgruppa og hatt 

mearbeidersamtale.  

IØT: Har hatt oppstarts-middag med alle klasse- og programtillitsvalgte på IØT. Holdt 

første "studentrådsmøte" med alle klasse- og programtillitsvalgte på IØT (en drøy uke 

etter oppstartsmiddagen) hvor vi presenterte for dem hva vi jobber med for tiden og 

diskuterte litt diverse studentsaker. Deltatt på seminar med alle linjeforeningene på 

INDØK hvor vi presenterte rapporten fra psykososiale undersøkelsen. Etter 

presentasjonen satte de seg sammen i grupper og diskuterte hva tillitsvalgte, 

linjeforeninger, instituttet og studentene selv kan gjøre for å bedre det psykososiale 

miljøet, med fokus på sosialt press og ensomhet. Vært på ledermøtet med instituttet 

hvor vi blant annet diskuterte adferds-kodeksen. Vært på instituttstyre-møte og 

studieutvalgsmøte. 

STi: Jobber for tiden med studieporteføljeendringer. Skal delta på KRAFT-samling som 

er et samarbeid med Trondheim kommune, STUDY Trondheim og næringsforeningen 

hvor visjonen er at Trondheim skal være beste studiested i Norge. Studenttinget 

arrangerer seminar om studentaktiv læring som er for alle tillitsvalgte 25.okt. kl 17. 

Oppfordrer alle til å delta. Invitasjon kommer snart. 

 



ØK-sak 48/18 Allmøte på ISØ 

ITV-ene ved ISØ presenterte hovedpunktene fra sitt allmøte.         

 Instituttleder Anne Borge Johannesen tok opp masterlesesalplasser. 

 Samlokalisering med Pareto og samarbeidet med STØH. 

 Orienterte om at det i forbindelse med utarbeidelse av nytt teknologi-emne på 

ISØ er det opprettet en arbeidsgruppe hvor det er et ønske om at det skal sitte 

studentrepresentanter. 2 kandidater meldte seg i etterkant av møtet. 

 Presentasjon av valget for høsten 2018. 

 Presenterte SHoT-undersøkelsen på fakultetsnivå for Økonomi. Færrest andel 

studenter som bruker narkotika, høyest andel som anser sin egen helse som god 

eller svært god, men mange studenter inntar mye alkohol og det er mange 

studenter som kjenner på ensomhet. Oppfordret studentene til å se hverandre. 

 En del spørsmål fra salen rundt samlokalisering. 

 Allmøte ble blæstet på facebook, i forelesninger og i ulike grupper. 

 Avtalte tidspunkt for allmøte med Instituttleder Anne Borge Johannesen, som fikk 

flyttet på forelesninger i anledning allmøte. 60 deltakere.  
 

 Det skal arrangeres et allmøte pr semester. 

 IØT skal ha allmøte for sine studenter i november. 

 Gjøvik skal ha allmøte innen 14 dager for innstilling av midlertidig ITV frem til 

sommeren 2018.                                  

ØK-sak 49/18 Valget nærmer seg (22.okt – 4.nov)         

Ida orienterte om promotering av valg. 

 HHS har 3 kandidater som ønsker å stille. 

 IØT har også en kandidat. 

 I Ålesund er det flere som ønsker å stille til FTV.   

 ITV-ene promoterer på stand for eget institutt. 

 AU lager en oversikt/ plan. Mindre folk på stand.  

 Oppfordrer heller å gå rundt og dele ut flyers/ plakater og godteri.  

 Thiren orienterte om valget for Studenttinget. Informasjon kommer på e-post. 

 Positivt å stå på stand i valguka. Tidligere erfaring viser at det er mest 

hensiktsmessig med 2-3 personer på stand. 

 Viktig at studentrådets medlemmer også promoterer for Studenttinget. 

 Nå er det et skjema som skal fylles ut ved kandidatur, bilde må sendes til FTV. 

 Appell skrives på kandidaturet. Oppfordre studentene som ønsker å stille om å 

lage en videosnut om seg selv. 

 HHS stand i lunsjtid på tirsdag og gå rundt å blæste, mandag kl 12:15-15 er ISØ 

på HHS. 

Allmøte%20for%20ISØ%20H18.pptx


 På Gjøvik sliter man med å få engasjerte studenter. Få deltok på seminar i 

forrige uke. Må spørre studenter direkte og reklamere for hvilken påvirkningskraft 

en har som student i vervet. 

 Ålesund promoterer valget ved å bruke klassetillitsvalgte, facebook og samarbeid 

med parlamentet. 

  

ØK-sak 50/18 Endre valgsyklusen på HHS?  

Ida presenterte forslaget om endring av valgsyklus på HHS. At det fra og med neste 

valg gjennom å opprette en stilling med 18 måneders varighet under dette valget 

(tilsvarende for ISØ ved neste valg)? Hvordan skal vi i så fall gjøre dette konkret? 

 Utfordrende å få en kandidat til å stille for 18 mnd. 

 Utfordring å få studenter til å stille på høsten. Greit å ha vært student ½ år før 

man stiller til et verv. 

 ITV-ene ved HHS hører med de som ønsker å stille om dette. 

 Ønske å ha både en masterkandidat og en bachelorkandidat. 

 Avhengig av god erfaringsoverføring uansett. 

 Det står ikke noe i vedtektene om dette.   

HHS hører med kandidatene om de ønsker/oppfordres å stille for 18 mnd, men SR-

ØK kan ikke overstyre dette.      

ØK-sak 51/18 Referansegruppe 

Ida orienterte om at det er ulik praksis angående referansegrupper på de forskjellige 

instituttene i forhold til kurs og attest og grad av seriøsitet. 

 KTV-ene i Ålesund etterspør attest. 

 SU tilbyr et referansekurs for sine studenter, er det et ønske/ behov for ØK. 

 Ønske om å lage en felles praksis for Fakultetet for Økonomi. 

 Studenttinget har laget en referansegruppehåndbok. Oppfordrer alle å lese den. 

Minne på om dette i et årshjul og i erfaringsskriv.   

 HHS har et fagutvalg, hvor studenter det sitter studenter som 

faghjelpsrepresentanter, hvor linjeforeningen har et ansvar. 

 Gjøvik informerer ved oppstart om referansegrupper og at det er en del av 

kvalitetssystemet for NTNU. KULL-tillitsvalgte må ha opplæring om dette. Viktig 

at faglærere tar dette seriøst. Forslag om at studentene som sitter i 

referansegruppene får en “gulrot” for innsatsen. 

 Fagutvalget ved HHS arrangerer julebord for de studentene som har deltatt. 

SR-ØK ønsker å formalisere referansegruppene med blant annet kurs. FTV-ene vil 

se nærmere på dette.                                 

ØK-sak 52/18 Hvordan ønsker vi å bruke velferdsmidlene? 



Ida orienterte om at SR-ØK har fått 30.000 til velferdsmidler av fakultetet. Ønskelig fra 

fakultetets side at vi bruker disse innen utgangen av 2018 og ønske om at SR ØK 

diskuterer konkrete forslag til hva pengene skal/ kan brukes til.  

 Forslag om å dele summen mellom instituttene og at de disponerer pengene selv 

til tiltak som kommer studentene til gode. 

 I og med at det er ønskelig fra fakultetets side at pengene blir brukt innen 2018 

er det lurt at FTV-ene og SR-ØK deler ut pengene og rapporterer til fakultet i 

utgangen av 2018. 

 Det har kommet inn noen ønsker som mikrobølgeovn, støtte til arrangement i 

regi av Linjeforeningene. 

 FTV-ene lager forslag til retningslinjer for hva pengene kan brukes til ( ikke alkohol) 

som kan legges ut i sosiale medier innen onsdag 24.oktober. 

ØK-sak 53/18 ITV-ene ved IØT presenterer sin egen spørreundersøkelse 

IØT ved Martine presenterte den psykososiale undersøkelsen de har hatt på IØT og 

hvordan de ønsker å bruke denne videre.  

 Det ble gjennomført en egen trivselsundersøkelse ved IØT våren 2018. 

 Spørsmål om blant annet studiehverdagen, det sosiale miljøet, trakassering, 

utestenging. Hvor det var et eget kommentarfelt. I kommentarfeltet kom det inn 

mange konkrete tilbakemeldinger. 

 Svarprosenten var på 31 %. Spørreundersøkelsen ble informert om via 

klasselister og ITV-ene gikk rundt på lesesaler.  

 Det er laget en rapport som legges ut på lesesaler og sendes ut på e-post til 

studentene. 

  Deltatt på seminar med alle linjeforeningene på INDØK hvor de presenterte 

rapporten fra psykososiale undersøkelsen. Etter presentasjonen satte de seg 

sammen i grupper og diskuterte hva tillitsvalgte, linjeforeninger, instituttet og 

studentene selv kan gjøre for å bedre det psykososiale miljøet, med fokus på 

sosialt press og ensomhet.  

 Det er utarbeidet en Adferds-kodeks hvor det står hvordan vi på IØT ønsker å ha 

det og at det skal blir lettere å varsle hvis noe ikke er bra. Det kan vær opptreden 

student, ansatt, ruspolitikk, varsling. Skal sendes ut til linjeforeningene også.   

 Vært på ledermøtet med instituttet hvor de blant annet diskuterte adferds-

kodeksen for IØT. 

 Det er ønskelig å synliggjøre for studentene at man ikke er alene om å føle seg 

ensomme og utenfor. 

 ITV-ene ved IØT vil sende ut et erfaringsskriv til de andre instituttene. 

Ønskelig at alle institutt får en spesifikk psykososial undersøkelse basert på IØT sin. 

  



ØK-sak 54/18 Hvilke FB-grupper er det de ulike instituttene opererer med og 

hvordan fungerer dette? 

Er det behov for en felles ordning i tillegg til SR-ØK sin side på facebook? 

ITV-ene melder inn til FTV-ene om hvilke informasjonskanaler som blir brukt. 

Eventuelt 

 Sondre orienterte om at hvis SR-ØK medlemmer ønsker å delta på 

utdanningskonferanser må de ta kontakt med instituttet man tilhører for 

økonomisk støtte. Det er ikke rom for dette i budsjettet til SR-ØK. 

 Minner om at den som har ansvar på facebook poster info. 

 Det blir arrangert tacofest på Studentdemokratiet torsdag 18.oktober. 

Møtekritikk 

 Fortsatt utfordringer med det tekniske i forkant av møte.  

 Utarbeide bedre rutiner. 

 Godt møte. 


