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Saksliste: 

Referat studentrådsmøte 21.01.19 og møteinnkalling ble godkjent i møte. 

Runde rundt bordet 

IØT: Gjøvik har fulgt opp møter med seksjonen. Seksjonen har etablert et prosjekt om 

gjennomstrømming for å se på hvorfor det er stort frafall, hvor vi deltar for sammen å finne 

løsninger for å holde studentene og øke antallet som gjennomfører. 

 

ISØ: Siden sist har vi flyttet ned til Handelshøyskolen, noe som har gått relativt bra. I tillegg har 

Rannei arrangert masterball, fikset masterleseplasser og deltatt i møter med instituttet. 

Siden sist gang vi hadde runde rundt bordet: 
 Deltatt i ISØs første studieprogramråd 

 Holdt innlegg om medvirkning og sittet i paneldebatt på internseminar for administrativt 
ansatte på ØK 

 Vært vara på fakultetsstyremøte 

 Deltatt i Instituttstyremøte 

 Deltatt i flere kontaktutvalgsmøter om læringsutbyttebeskrivelse 

 
HHS: Vi har bedt om plastsortering på campus og sett på hva vi kan gjøre framover etter 

seminaret.  

IIF: Vi jobber med å få etablert linjeforening og har satt dato for workshop og allmøte. Vi har 
også deltatt i planleggingen av flytting av kontor for instituttet og forsøker å få på plass 
identitetsareal. Vi har arrangert møte med de klassetillitsvalgte hvor vi også inviterte 
instituttleder og programansvarlige.  
 

FTV: Ida Siden forrige SR-ØK har jeg hovedsakelig planlagt seminar. Andre oppgaver jeg har 

utført har vært å følge opp tilbakemeldinger av velferdsmidler, vært i ansettelsesutvalget, i 

tillegg til siste møte i SAMLOK styringsgruppen. I sistnevnte snakket vi om hvordan HHS- og 

ISØ-studenter og -ansatte har opplevd prosessen. For studentene sin del kom denne 

diskusjonen for tidlig, derfor ønsker vi et nytt møte i slutten av semesteret.  

Sondre har vært i møte med IV angående "overgang" for logistikk er gjennomført. Jobbes 

videre med for å sikre en god overgang. Kontorspørsmål for SR-ØK jobbes med, der deling 

med STØH i Rustbygget (HHS/Elgeseter) er planlagt. Planlegging av seminar. 

 

Susanne har vært med i planleggingen av seminar, med hovedansvar for rebusen. I tillegg har 

det siste SAMLOK-møtet blitt avholdt, hvor selve gjennomføringen ble diskutert. Siden de 

eventuelle problemene rundt samlokaliseringen ikke har dukket opp så tidlig i semesteret, vil 

det trolig være hensiktsmessig med et møte senere på året. Utover dette har jeg deltatt på UU 

ØK-møte og FTV-forum.  

Erik har sittet i Instituttledermøter og Losam-møter, samt deltatt på Studenttinget sitt seminar. 

Deltok også på møte med FtV-ene på IV med tanke på forflytningen av logistikk. Han har også 
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planlagt seminar sammen med de andre FTV-ene. Da spesielt å forberede seg til bolken om 

Arbeidsmiljø og Kommunikasjon.  

ØK-sak 06/19 Ferdigstille mal erfaringsskriv (ITV) 

Utarbeidet under “How to ITV” på seminar 

 FTV-ene sender ut eksempler på tidligere erfaringsskriv til medlemmene i SR-ØK. 

 Viktig å ha med aktuelle kontaktpersoner på instituttet i skrivet. 

 Noter gjerne ned ting du erfarer etter hvert i vervet ditt. 

 Oppfordrer alle til legge erfaringsskrivene på T:område (arkivet til studentdemokratiet) i 

mappen erfaringsskriv, så det blir tilgjengelig for alle i studentrådet Økonomi. 

ØK-sak 07/19 SR-ØK sine mål 

Sondre orienterte om saken. Hvilke mål skal vi fokusere på denne våren, diskusjon om hva 

som er viktig for studentrådet ØK. 

Synlighet, hvordan nå ut til studentene: 

 Facebook har potensiale, men det bør være en FTV som er ansvarlig for å legge ut 

informasjon som angår studentene. I høst har ITV-ene hatt ansvaret og dette har ikke 

fungert optimalt. 

 Mål, være synlig for studentene i hverdagen, men også under valget. 

 Forslag om å lage en plakat for å gjøre oss synlig. Også egne plakater for ITV-ene. 

 Mal for plakat og logo er tilgjengelig på T:område under mappa profilering. 

 Oppfordre studenter til å trykke på likes på facebooksiden vår. 

 Forslag om å synliggjøre arbeidet vårt i forelesninger i begynnelsen av hvert semester 

og samtidig rekruttere til referansegrupper. 

 Det er instituttene og de vitenskapelige ansatte som har ansvar for at det blir etablert 

referansegrupper i alle emner. Det står i stillingsinstruksen til de vitenskapelige ansatte 

at det skal opprettes referansegrupper i alle emner og at det skal utarbeides en 

emnerapport på bakgrunn av referansegrupperapporten.  

 Oppfordrer alle til å kontakte instituttledelsen for å høre om hvilke rutiner de har for 

kvalitetssikring av referansegrupperapporter.  

 Hvem har ansvar for at studentene får attest for å ha sittet i referansegruppe? ITV-ene 

tar også dette opp med instituttledelsen om hvilke rutiner de har. 

 Alle kan gå inn å se i kvalitetssikringssystemet til NTNU. Der finner dere hvilke emner 

det er levert referansegrupperapporter i. 

 Gjøvik informerer KTV-ene om kvalitetssikringssystemet til NTNU. 

 Det viser seg at det er registrert 24 % referansegrupperapporter i kvalitetssystemet på 

fakultetet Økonomi våren 2018. 

Forslag: 

 Klare retningslinjer for hvordan man kan synliggjøre arbeidet vårt. 

 Alle ITV-ene skal inn i forelesning i begynnelsen av semesteret og samtidig opplyse om 

referansegrupper. 
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 Ålesund har tenkt å ha kurs i hvordan gjøre en god jobb som medlem av en 

referansegruppe. 

 Plakater frist innen fredag 15.februar. 

  Stå på stand i begynnelsen av semesteret og få folk til å like facebooksiden vår. 

 ISØ har Facebook på instituttnivå, hvor aktuell informasjon blir delt. 

 Instituttene poster ting på Facebook en dag i uka. 

  Studenttinget vil promotere og organisere i forhold til valg våren 2019. 

  Mål å være best på valg av studentrådene denne våren. Bleste valget i forelesninger. 

 Valget promoteringsuke uke 13, valguke uke 14. 

 Valget vil kjøres likt med studenttinget. 

 

Psykososialt miljø 

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

ønsker SR-ØK å fokusere på trivselen blant studentene. 

 IØT og IØS har gjennomført en egen trivselsundersøkelse på instituttnivå. 

 HHS har planlagt å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse våren 2019. 

 IØT har laget en rapport, presentert hvilke fakta som kom frem og publisert dataene for 

studentene og instituttledelsen på IØT. 

 IØT og IØS deler dette med resten av studentrådet og campus Gjøvik og Ålesund vil 

gjennomføre en tilsvarende trivselsundersøkelse. 

 Mål at dette blir gjort i løpet av våren 2019. 

 Viktig å definere hva sosialt press og trakassering er i undersøkelsen. 

 Forslag - hvis du har opplevd dette kom med konkrete eksempler. 

 

Mål for studentrådet ØK våren 2019: 

 Synlighet 

 Referansegrupper 

 Psykososialt miljø 

 Erfaringsskriv 

 

FTV-ene setter opp SMART-mål for synlighet, referansegrupper, psykososialt miljø og 

erfaringsskriv, som presenteres på studentrådsmøte 25.februar. 

 

ØK-sak 08/19 Kontortid ITV-er 

Sondre orienterte om at FTV-ene ønsker en diskusjon rundt fordeler, ulemper, frekvens, 

nødvendighet om kontortid for ITV-ene. 

 På Gjøvik er ITV-ene tilgjengelig for studentene og kan samtidig samarbeide med de 

andre ITV-ene på campus. De serverer kaffe i samarbeid med Studentparlamentet. 

 Utfordringer med å ha felles kontortid for enkelte ITV-er på grunn ulik studiehverdag. 

 Ålesund har utfordringer med kontortid pga organisering og tidligere erfaringer viser at 

studentene ikke kommer. De har et felles kontor som deles med alle ITV-ene på 

campus.  
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 FTV-ene vil få nye lokaler på HHS sammen med linjeforeningene STØH og Pareto og 

håper på å bli mer tilgjengelig for studentene. Forslag om å stå på stand og arrangere 

kakefredag på det nye kontoret. 

  ISØ har forsøkt dette på Dragvoll, men da fungerte det ikke. Er villig til å gi dette et nytt 

forsøk nå som de har flyttet til Handelshøyskolen. 

 HHS trenger at de blir mere synlig for at kontortid skal bli aktuelt. De nye målene for 

synlighet kan bidra til dette. 

 Kontortid kan være et forum for å samarbeide om ITV arbeid og samtidig være 

tilgjengelig for hverandre og studentene. 

  Forslag om at dette prøves ut for å se om det er interesse for dette blant studentene. 

 Tilgjengelig kontor bør avklares med instituttet.  

 

Det blir opp til hver enkelt ITV hvordan de ønsker å disponere tiden sin, da det er vanskelig 

å lage felles rutiner på grunn av ulik disponering av kontor og studiehverdag på de ulike 

campus. 

 

ØK-sak 09/19 Logistikk i trondheim blir en del av ØK høsten 2019. 

Orientering fra FTV-ene.  

 140 logistikkstudenter Trondheim blir en del av ØK høsten 2019. Tilhører nå Fakultet for 

Ingeniørvitenskap. Mye er uavklart ennå. FTV-ene på IV og ØK jobber med saken. 

 De har vært i dialog med FTV-ene i studentrådet ingeniørvitenskap som nå har en ITV 

som representerer logistikkstudentene.  

 Hun skal sitte ut kalenderåret og vil bli invitert inn i vårt studentråd denne våren. Vi vil 

legge henne til våre e-postlister, slik at hun blir oppdatert på hva som skjer i 

studentrådet ØK og blir fast medlem høsten 2019. 

 Kvoteringen vil bli skjev i en periode, men samtidig viktig å ha ekstra fokus på at 

studentene blir tatt imot på en god måte.  

 SR-ØK må ta stilling til om det er behov for 3 ITV-ere på IØT fra Kalenderåret 2020. 

 

Eventuelt  

Hvordan organisere allmøte på en god måte med bra oppmøte: 

 Felles allmøte på ØK kan være et alternativ. Da må vi få til en god digital løsning og ha 

en god møteledelse og gode tema. 

 Forslag om instituttvise allmøter og starte et felles allmøte for fakultetet i forkant. 

 Må det arrangeres et allmøte når stillingsinstruks for ITV skal endres. Kan 

stillingsinstruks eventuelt endres i et studentråd, FTV sjekker opp dette. 

 Nå står det at ITV blir honorert med 60 timer for vervet, dette må endres til 80 timer. 

 Forslag til tema på møte kan være referansegrupper. 

Gjennomgang av T:område, NTNU sitt arkivsystem: 

 Det er opprettet et felles digitalt arkiv for studentdemokratiet i NTNU sitt arkivsystem. 

 Se informasjon om hvordan du logger på sendt på e-post fra Kristin konsulent. 
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 Hvert Studentråd har fått en egen mappe. Her har vi samlet instrukser, vedtekter, 

referat, erfaringsskriv og annen informasjon som kan være nyttig i vervet ditt. 

 

Mappestrukturen ser slik ut: 

1. Administrasjon 

2. Lover, regler, instrukser 

3. Brukere 

4. Møter  

5. Profilering 

6. Velkommen 

7. Seminarer 

 

 Mappen brukere – er det opprettet et arbeidsområde for hvert institutt. Der dere kan 

legge inn aktuelle ting dere jobber med. 

 Dere har lesetilgang og kan kopiere innholdet i mappene, men det er kun konsulenten 

som kan slette og flytte på mappene. 

 

Møtekritikk: 

 Det ble satt av nok tid. 

 Vi må bli bedre på møtetegn, ha en gjennomgang på neste møte. 

 Gode diskusjoner. 

 Bra at alle var fysisk tilstede i møte og deltok aktivt. 

 


