
 

 

Studentrådet 

ØK 

 

Referat fra studentrådsmøte Økonomi 

Sted: Gamle fysikk, det store møterom 

Dato: 21.01.2019 

Klokkeslett: 

 

12:00 – 14:00 
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Frafall: 

 

Møteleder: 

Observatør: 

Referent: 

Susanne Gudmundsen Lea (FTV), Ida 
Røisgård Pettersen (FTV), Sondre 
Høyland (FTV), Erik Solberg Finnes 
(FTV)Svein-Erik Olsen (IØT), Emilie 
Toska (HHS), Martine Furuheim (HHS), 
Rannei Skjermo Telstad (ISØ), Magnus 
Hofstad Holan (IIF), Camilla Gjennestad 
(IØT), Michel Norum (IØT), Lina Marie 
Feste (IØT), Magnus Ofstad Holan (IIF) 

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

Ida Røisgård Pettersen 

Åste Hagerup (STi) 

Kristin Eggen 

 

 

 

 

 



Saksliste: 

Møteinnkalling 21.01.2019 ble godkjent. 

 

Runde rundt bordet  

IIF: Magnus Holan ny ITV IIF Ålesund, går master in International business and 

Marketing. 

FTV: Sonde Høyland begynte som FTV høsten 2018, går master Industriell økonomi og 

teknologiledelse.  

Ida Røisgård Pettersen begynte som FTV høsten 2018, går master i samfunnsøkonomi. 

Erik Finnes ny FTV våren 2019, bachelor Økonomi og administrasjon. 

Susanne Gudmundsen Lea ny FTV våren 2019, bachelor i økonomi og administrasjon. 

ISØ: Rannei Skjermo Telstad begynte som ITV høsten 2018, men har også vært ITV 
tidligere, går master i samfunnsøkonomi. 
IØT: Camilla Gjennestad begynte som ITV høsten 2018, går master Industriell økonomi 
og teknologiledelse.  
Michel Norum ny ITV, går master Industriell økonomi og teknologiledelse.  
HHS: Emilie Toska ny ITV våren 2019, går bachelor i økonomi og administrasjon. 
Martine Furuheim ny ITV våren 2019, går master i økonomi og administrasjon. 
STi: Åste Hagerup ny læringsmiljøansvarlig i arbeidsutvalget og vil delta på 
studentrådsmøtene til Økonomi 2019. Har tidligere vært FTV ved SU. 
Konsulent: Kristin Eggen er konsulent for studentrådet økonomi. 
 
ØK-sak 01/19 Forventningsavklaring 
Møteteknikk 

 Sondre hadde en gjennomgang av møteteknikk for studentrådsmøtene (se skriv 
om møteteknikk mappe ny ITV). 

ITV sin rolle 

 Ida FTV orienterte om ITV-ene sin rolle. 

 Rutinene for erfaringsoverføring fra tidligere ITV varierer fra institutt til institutt. 

 Det bør stå i et erfaringsskriv hvem som er viktige ansvarspersoner på 

fakultets/instituttnivå. 

 Viktig å ta kontakt med instituttet. Eventuelt ta kontakt på felles postkasse. På 

IØS er det kontorsjefen man tar kontakt med.  

 ITV-ene har ansvar for å arrangere Allmøte på sitt institutt i forbindelse med valg.  

 ITV-ene ved IØT/ ISØ har gjennomført en trivselsundersøkelse blant sine 

studenter.    

 Kontortid ITV. Studentrådet økonomi (SR-ØK) vil få kontor sammen med 

linjeforeningene på Elgeseter. Da kan det bli aktuelt med kontortid for ITV-ene. 

Forslag at FTV-ene og ITV-ene blester i klasserom og kan være tilgjengelig på 

kontor med kake eller lignende. 
 

Avklare møter for SR- ØK våren 2019.  
 Sondre orienterte om at det i forkant av møte ble lagt ut en doodle på SR-ØK sin 

facebook-side angående møtedatoer/tidspunkt SR-ØK møtene våren 2019.  



 SR-ØK møtene blir mandager Kl.10:15-12:00. Kristin sender ut en oversikt i løpet 

av dagen. 

Oppdatering av plakater av SR-ØK: 
 Det vil bli tatt bilder på seminaret i februar. Plakatene vil brukes til promotering av 

studentrådet Økonomi. 
 

Felles arbeidsområde:  

 Kristin orienterte om nytt felles arbeidsområde for medlemmene i SR- ØK i NTNU 

sitt interne arkivsystem.  

 I mappen for studentrådet økonomi finner dere vedtekter, instrukser, møtereferat, 

erfaringsskriv, møteplaner og lignende som er nyttig i vervet som tillitsvalgt.  

 Dere kan kopiere dokumenter, men ikke flytte på mapper og dokumenter.  

 Det er også opprettet en egen arbeidsmappe (“Brukere”) for vært institutt og for 

FTV-ene. Forslag om å jobbe med felles arbeidsområde for studentrådet 

økonomi på oppstartsseminaret i februar. 
             

ØK-sak 02/19 Orientering fra interne møter for FTV-ene      
Ida orienterte om nytt fast tema på SR-ØK om saker som angår hele studentrådet 

økonomi 

 FTV-ene har kontormøte hver uke mandager kl.8:00-10:00. Nå er disse møtene 

på Studentdemokratiet på Gløshaugen, Gamle fysikk 2.etg. 

 Plan at vi skal ha kontor i 3.etg på Elgeseter sammen med linjeforeningene 

STØH og Pareto. 

 FTV-ene har fått en henvendelse fra FTV-ene på Ingeniørvitenskap (IV). 

Logistikkprogrammet skal flytte fra Fakultetet for ingeniørvitenskap til Fakultet for 

økonomi fra høsten 2019, Logistikk skal inn IØT.  

 Gjøvik har allerede logistikkstudenter og kan bidra med sine erfaringer. ITV-ene 

ved IØT Trondheim ønsker å være med på møte eller komme med innspill. FTV-

ene videresender møteinnkalling fra FTV IV. 

ØK-sak 03/19 Tillitsvalgt-konferanse og oppstartsseminar våren 2019 

Ida orienterte om Tillitsvalgtkonferansen 8.februar, Øya. Oppfordrer alle til å melde seg 

på.  

 Tillitsvalgtkonferansen 8. februar er for alle tillitsvalgte på NTNU. ITV-ene og 

FTV-ene inviterer klassetillitsvalgte (KTV) og programtillitsvalgte (PTV) til 

tillitsvalgtkonferansen.  

 Program for dagen: Studentombudets rolle, Rådgivningstilbudet ved NTNU, 

presentasjon av resultatene av Studiebarometeret 2018, tillitsvalgte i krevende 

situasjoner, Studieforskriften.  

 Oppstartsseminar 8.-10. februar er obligatorisk. Husk å melde dere på. Nærmere 

informasjon og program kommer. Det skal være komitemøte med studentrådene 

IE og NV denne uka. 



 SR-ØK ønsker mer tid sammen på seminaret hvor aktuelle tema for studentrådet 

blir tatt opp. Helst ikke quiz på bussen. 

  

ØK-sak 04/19 Revidering av handlingsplanen Studentrådet ØK 

Ida presenterte hvordan SR-ØK har jobbet med handlingsplanen høsten 2018. 

Revidering av handlingsplanen vil være tema på oppstartsseminaret på Dolmsundet. 
 

Synlighet og kommunikasjon:  

 Hvordan nå frem til studentene. I høst har vi brukt facebook til å legge ut 

informasjon som angår studentene. ITV-ene har fordelt ansvaret. Dette har ikke 

fungert optimalt.  

 Ledelsen på institutt for samfunnsøkonomi ønsker at studentene skal bruke 

“innsida” som informasjons-kanal.  

 SR-ØK har frem til høsten 2018 hatt kontor i 5.etg på Handelshøyskolen. Der har 

bare FTV-ene hatt tilgang og derfor ikke vært tilgjengelig for studentene på 

fakultetet. 

 Positivt at vi nå skal dele kontor sammen med linjeforeningene og vil med dette 

bli mere tilgjengelig for studentene. 

Psykososialt miljø: 

 På bakgrunn av resultatene av SHoT-undersøkelsen 2018 ved Fakultet for 

økonomi, ønsker SR-ØK å fokusere på trivselen blant studentene.  

 Studiebarometeret 2018 er også gjennomført blant 2. og 5.årsstudenter. 

 ITV-ene ved IØT og ISØ har gjennomført en egen trivselsundersøkelse for sine 

studenter. 

 Velferdsmidler ble delt ut til studentorganisasjoner ved fakultet for Økonomi.  

Erfaringsoverføring: 

 Hvordan lage gode rutiner for erfaringsutveksling og sette dette i system. Forslag 

til å jobbe med dette på oppstartsseminaret. 
 

Videre arbeid: 

Handlingsplanen for studentrådet Økonomi vil bli revidert på studentrådsmøte 

10.februar. Alle må tenke igjennom konkrete mål man ønsker å jobbe med i 

studentrådet økonomi våren 2019. 

 

ØK-sak 05/19 Innspill til høring om faglig organisering innen 28.januar 

Sondre la frem de 4 forslagene om faglig lokalisering av fakultetet for Økonomi. 

 

 Fakultetet for økonomi er plassert på samme sted i alle de fire forslagene.  

 Positivt med en løsning der vi samles på Hestehagen.  

 Opplever at ØK har blitt prioritert med denne løsningen. 



 Det vil komme et stort bygg ved Hestehagen som IØT skal inn i.   

 SR-ØK lurer på hvilke fagmiljø som skal lokaliseres på samme sted? 

 Sondre skriver forslag til innspill til høring. Send gjerne innspill til ftv@sr-ie.no 

ØK-sak 06/19 Frist for tilbakemelding velferdsmidler            

Ida orienterte om hvilke student-organisasjoner som har fått innvilget velferdsmidler og  

at fristen for å rapportere hva pengene er blitt brukt til er satt til 31.januar og 28.februar. 

En kort rapport med dokumentasjon av hva midlene er brukt til og om tiltakene har hatt 

effekt. FTV-ne vil presentere rapporten for fakultetet  

Linjeforening i Ålesund: 

 Magus Oftad Holan orienterte om at det jobbes med å etablere en ny 

linjeforening i Ålesund. Dette for å skape samhold og identitet blant studentene. 

 Det vil bli arrangert en workshop og et styre vil bli etablert. IIF støtter prosjektet. 

 Forslag om at Ålesund tar kontakt med andre linjeforeninger for å høre hvordan 

dette praktisk kan gjennomføres.   

 Linjeforeningen bør opprettes som egen bedrift ved Brønnøysundregisteret. 

Bankkonto må opprettes. 

 Magnus ITV ved IIF i Ålesund tar ansvar for å igangsette dette arbeidet.  

 SR-ØK har innvilget velferdsmidler til prosjektet og vil overføre penger så fort 

linjeforeningen har fått opprettet en bankkonto.  

 Fristen for å sende inn en rapport til FTV-ene er 28. februar 2019.  

Eventuelt 

Nye lokaler IIF: 

 Magnus ITV IIF orienterte om at instituttet skal flytte inn i nye lokaler. 

  ITV-ene ved IIF har fått tilbud om eget kontor på instituttet.  

 De er usikre på om de skal sitte sammen med de andre studenttillitsvalgte i 

Ålesund eller ha kontor i nærheten av studentene de representerer. 

 Gjøvik har positiv erfaring med at ITV-ene på tvers av institutt er samlet på felles 

kontor. 

Møtekultur via Skype: 

 Åste hadde en gjennomgang av møtekultur på Skype. 

 Viktig å huske på å snakke høyt og tydelig i møte. 

 En bør ikke gjemme seg foran en pc-skjerm. 

 Øke kvaliteten på lyd og bilde. 

 SR-ØK vil ta i bruk Teams (Office365). Et  alternativ til skype. 

 Alle medlemmene i SR-ØK vil bli lagt til i Teams. 

Møtekritikk 

 Godt møte. 
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