
 

 

Studentrådet 

ØK 

 

Referat fra studentrådsmøte Økonomi 

Sted: Gamle fysikk, det store møterom 

Dato: 06.11.2018 

Klokkeslett: 

 

08:15 – 10:00 

Tilstede: 

 

 

 

Frafall: 

 

 

Møteleder: 

Observatør: 

Referent: 

Yngvild Løken (FTV), Ida Røisgård 
Pettersen (FTV), Sondre Høyland 
(FTV)Svein-Erik Olsen (IØT), Peder 
Jaavall Hansen (HHS), Rannei Skjermo 
Telstad (ISØ), Ida Ljøgodt von Hanno 
(ISØ), Sunniva Bøstrand (IIF), Camilla 
Gjennestad (IØT), Dharan Shan (HHS) 
 

Anders Geitle(FTV), Martine Svagård 
(IØT),  Elisabeth Falch (IIF), A. Thiren 
Sriskantharajah 
Yngvild Løken 
 
Kristin Eggen 

 

 

 

 

 



Saksliste: 

Referat fra SR-ØK 09.10.2018 og møteinnkalling 06.11.2018 ble godkjent. 

Runde rundt bordet  

FTV: Ida har siden sist hovedsakelig jobbet med velferdsmidlene, både utformet 

retningslinjer og fulgt opp søknader. I forbindelse med valget har jeg delt ut flyers på 

EL-bygget og Dragvoll. Jeg har vært vara for Anders i ILM og deltatt på 

styringsgruppemøte i forbindelse med SAMLOK. Denne uken er jeg Facebook-

ansvarlig.  

Sondre: Omsider ble alle utlyste stillinger besatt (ITV IØT-T velges på deres Allmøte 14. 

november). Et par FTV-kandidater trakk seg i siste liten, men det gjensto to kandidater 

på to stillinger. Planlegger innholdet under besøket i Gjøvik. Det er Anders og jeg som 

drar av FTV-ene. I ILM er det fokus på strategien og litt større linjer om dagen, blant 

fokus på samkjøringen av BØA og økt forskningsaktivitet. SR-Siving har Allmøte i dag, 

og skal velge ny FUS-representant. Dette blir da en av møtelederne for de som skal 

sitte i FUS etter jul (FTV-er). 

ISØ:  Siden sist har vi vært med på å ferdigstille og publisert trivselsundersøkelsen for 

ISØ, og har også jobbet med å promotere denne så flest mulig svarer på den. 

IØT: Har ferdigstilt rapport og adferds-kodeks. Disse er nå klare til å sendes og skal 

printes ut til studentene. Møte med instituttledelsen. Møte med studieutvalget. Valg. 

HHS: Har gjort følgende: 

- Holdt allmøte for instituttet før valg. Under møtet ga vi elevene en oppdatering på 

byggeprosessen, hvor langt de har kommet i de tre byggefasene og hva de har gjort 

hittil. Vi fant også frem resultater fra SHoT-undersøkelser og presenterte noen av 

punktene vi ønsker å jobbe med. Vi ga også de fakultetstillitsvalgte mulighet for å holde 

en appell ved slutten av allmøte for å bli bedre kjent med dem. 

- Hatt stand i vrimla på Handelshøyskolen en gang og gått rundt på skolen for å få 

elever til å stemme to ganger.  

- Vært på befaring i Elgeseter gate 10. Der så vi hvordan vi egentlig skulle ha det i 3. 

etasje, men planene har som sagt blitt endret og 2. etasjen er nå klar. 

- Skrevet et innlegg i «Rustblekka» - STØH sin studentavis. 

- Deltatt på byggemøter holdt i 5. etasje på NTNU Handelshøyskolen. 

  

ØK-sak 55/18 Seminar våren 2019 

Sondre orienterte om at SR-ØK allerede nå bør begynne å planlegge seminaret for 

våren. Vi ønsker å lufte forslag for dato og det som ser ut til å passe best er en av 

helgene: 25. – 27. Januar eller 08. - 10. Februar 2019. Vi tar en liten diskusjon på dette, 

samt hva vi ønsker å ha som innhold. 



 1 – 3 Februar blir det arrangert oppstartsseminar for Studenttinget. I og med at 

flere av FTV-ene og ITV-ne er medlem av Studenttinget kan ikke 

oppstartseminaret for SR-ØK arrangeres da. 

 I utgangspunktet var det planlagt at SR-ØK og SR-IE skulle ha seminar sammen 

siden Kristin er konsulent for begge studentrådene og SR-NV og SR-MH skulle 

være sammen fordi de har Nina Westerlund Støen som konsulent. Nå viser det 

seg at MH ønsker å ha et eget opplegg. 

 Ønsker SR-ØK å arrangere seminar sammen med SR-IE og SR-NV. 

 Instituttene arrangerer Åretur i slutten av januar og begynnelsen av februar. Fint 

om det kan tas hensyn til dette. FTV-ene sender ut en doodle angående dato for 

seminarhelg. 

 Forslag om at oppstartsseminaret kan arrangeres i forbindelse med tillitsvalgts-

konferansen.                         

ØK-sak 56/18 Valg evaluering høsten 2018        

Hva gjorde vi rett og hva gjorde vi galt? 

 IØT- postet i alle grupper og på entrepenørskolen. 2. og 3.klasse var i praksis i 

denne perioden. Kun 1. - 4. klasse var tilstede på campus. ITV-ene har gått rundt 

med flyers og delt ut boller. IØT har ingen som stiller til valg og derfor ekstra 

vanskelig å få studentene til å stemme. 

 IØS- har delt ut flyers, men opplevde også at det var vanskelig å få studentene til 

å stemme pga at de ikke hadde noen som stilte til valg. 

 IIF – postet om valget på facebook og samarbeidet med KTV-ene. Snakket med 

studentene på stand og delte ut kake som ble veldig populært. 

 Gjøvik, fikk tidlig en kandidat på allmøte 2 uker tidligere og promoterte valget der. 

1 kandidat er valgt, lite promotering pga sykdom og deltakelse på seminar, 

promotert på facebook, dårlig valgoppslutning. 

 HHS stod på stand og gikk rundt med godteri og arrangerte allmøte hvor begge 

kandidatene holdt appeller. Gått rundt og fått folk til å stemme. 

 Utfordringer at det har vært få kandidater og at både IØT og IØS ikke har hatt 

kandidater til dette valget. 

Promoteringsplan (Stand vs flyers) hva fungerer? Kommunikasjon mellom sentral (STI 

og FTV) og lokal (ITV)-blesting 

 Hvorfor var fristen kl.12:00 på fredag, det skulle ha vært på søndag istedenfor. 

Dårlig informasjonsflyt. 

 HHS - vi skulle ha disponert midlene vi fikk annerledes eller bedre. 

 Gi tilbakemelding til STi om at blestingen for økonomistudentene ble organisert 

på feil sted. 

 Det å stå å stand fungerer ikke så bra. 

 Burde lete etter kandidater før kandidatuken. 



 Bedre å bleste når man er flere sammen og da er det lettere å ta kontakt med 

studentene. 

 Burde FTV være med i valgkomiteen? 

 Positivt at ITV-ene og FTV-ene på IØT gikk sammen ved blestingen. 

 Bedre å bleste på sitt eget institutt. 

 STi har kanskje tenkt mer på Studenttingets valg enn på FTV og ITV sine valg. 

 Lav valgoppslutning. 

ØK-sak 57/18 Velferdsmidler: Hva gjør vi med det som er igjen?  

Ida orienterte om velferdsmidlene og at FTV-ene har laget retningslinjer til utdeling av 

midlene. Presenterte hvilke søknader som har kommet inn. 

 Søknadene ble gjennomgått i møte . 

 Alle søknadene som blir innvilget bør gagne mange studenter. 

 Få søknader kan ha sammenheng med kort frist og at det blir ny ledelse ved 

studentorganisasjonene over nyttår. 

 FTV-ene presenterte 3 forslag til utdeling: 
o Hvert institutt får 6000 kr. 
o Bruke midlene til julefrokost for studentene. 
o Ta utgangspunkt i søknadene og i tillegg ta hensyn til ønske om 

mikrobølgeovn til Ålesund ( forslaget kom inn før søknadsprosess). 

 Ble enighet om at man tar utgangspunkt i forslag 3. 

 Forslag at pengene blir delt ut på forhånd og at de som får innvilget penger må 

dokumentere i etterkant med kvitteringer og lage en kort rapport. Fristen blir satt 

til 31.januar 2019. 

 FTV-ene samler inn dokumentasjonen og rapporterer til fakultetet om hva 

midlene er brukt til. 

 Econnect søker på faglige premisser og ikke for studentenes velferd.  

 Gjennomgang at søknaden fra Pareto Fotballklubb. De får innvilget deler av 

beløpet.  

Eventuelt 

 Alle ITV-er og FTV-er må lage et erfaringsskriv om sine opplevelser av vervet og 

sende til Kristin konsulent kristin.eggen@ntnu.no innen mandag 19. November.  

 Sondre sender ut et eksempel på erfaringsskriv som FTV-ene bruker. 

 

Møtekritikk 

 Tekniske problemer i dag også. Rar lyd. 
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