
 

            Studentrådet ØK 

Referat fra Studentrådsmøte Økonomi 

 

Sted:                Gamle fysikk, det store møterom 

Dato:                25.02.2019 

Tid:                  10:15-12:00 

 

Tilstede:        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), Sunniva Bøstrand (IIF) 

                      Ida Ljøgodt von Hanno (ISØ)  

Frafall:           Lina Marie Feste (IØT) 

Observatør:   Åste Hagerup (STi) 

Møteleder:     Susanne Gudmundsen Lea 

Referent:       Kristin Eggen 

 

Saksliste: 

Innkalling Studentrådsmøte økonomi 25.02.19 og møtereferat 10.02.19 ble godkjent I 

møte. 

 

Runde rundt bordet  

HHS: Vi har hatt to mislykkete forsøk på å presentere oss for første klasse. 

Har hatt stand og servert kaffe. Det var nyttig for de som møtte tidlig på skolen. 

Invitert folk til Faceboooksiden. Skal ha stand med samfunnsøkonomi på onsdag 27.02. 

Mange har tatt den psykososiale undersøkelsen vår, 170 svar til nå. 

 

STi: Jeg har jobbet en del med forberedelser av sakene til STimøte på torsdag 

28.02.19. Har vært med og diskutert om panten ved NTNU skal gå til Regnskogfondet i 

fremtiden. Sitter i en arbeidsgruppe som skal utvikle nye rutiner og system for 

risikostyring og avvikshåndtering.  

 



IØT: Siden sist har vi vært i møte med studieutvalget og instituttledelsen. Vi har 

undersøkt et par ting på å vegne av instituttet. I tillegg har vi jobbet med overgangen av 

logistikkprogrammet.  

ISØ: Rannei har siden sist fullført fordelingen av masterleseplasser og observert 

implenteringen. Ida har postet ulike innlegg på facebooksiden til ISØ, med info om bla 

lesesalplasser og kommende aktuelle arrangement. Jeg har snakket med instituttet 

angående å få en PTV for støtteprofilene som er tilbudt på samføk, men de ønsker ikke 

å ha flere grunnet de ikke vil utvide kontaktutvalget for mye. Blestet i bachelorfagene 

om at det er viktig å benytte seg av referansegruppene. Vi har også fått en oversikt over 

alle referansegruppeelevene fra bachelor, mangler fremdeles i de fleste masterfagene, 

som jeg skal sende en infomail til ila dagen. Jeg kommuniserer også med instituttet 

angående skapplass for bachelor studentene, men de driver fremdeles å undersøker 

mulighetene for det. Booket stand for ITVene på handels og samføk sånn at vi kan dele 

ut kaffe og være synlige for studentene.  

 

IIF:  

 

FTV: Det har ikke vært noen møter siden forrige SR-møte, da flere møter har blitt 

avlyst. Susanne har jobbet med SMART-målene, samt arbeidet med plakaten for SR 

ØK.  

Ida Siden sist har jeg jobbet med å oppdatere erfaringsskriv, evaluere seminaret og 

jobbet med SMART-målene. I tillegg har jeg vært i møte i ansettelsesutvalget og i 

formøte UU.  

 Sondre: ILM avlyst, jobbet med hovedmålene til SR-ØK og spørsmål rundt logistikk-

ITV-en. 

Erik: Vært mye avlyste møter, mest jobbet med evaluering av seminaret og hatt 

medarbeidersamtale med Kristin. 

 

 

ØK-sak 10/19 Gjennomgang SMART-mål som ble brainstormet på seminar 

Susanne hadde en gjennomgang av SMART-målene for handlingsplan 

For studentrådet Økonomi våren 2019. 

 

Synlighet  

o    Legge ut oppdateringer på Facebooksiden ukentlig.  

o    Hvert medlem skal like innlegg fra Facebooksiden vår.   

o    Alle instituttene skal ha en SR ØK-stand hvert semester, hvor kaffe og/eller snacks 

deles ut. 

o    Alle ITV-er skal presentere seg i forelesninger i begynnelsen av hvert semester.   

o    Lage plakat for studentrådet SR-ØK, og henge denne i identitetsarealer og ved 

kontorlokaler.  

o    Krav til å bruke SR-ØK-genser én gang i uken.  



 

Innspill: 

 Stand - Forslag å skrive ned noen overskrifter/ kulepunkter hva vi jobber med. 

Også vår e-postadressee bør stå der. 

 Det bør presieres at man først og fremst oppsøker de forelesningene med flest 

studenter. 

 Ha en felles dag hvor alle går med tillitsvalgtsgenserne 

 En bør bruke hele ord og ikke forkortelser både innad og utad i forbindelse med 

studentrådet og studentdemokratiet. 

  

Referansegrupper  

o    ITV-er skal ta opp med instituttledelsen at det skal være referansegrupper i alle fag, 

samt informere studentene om hvem som sitter i referansegrupper for de ulike 

fagene.  

o    Det skal informeres om at det er instituttet sin oppgave å opprette referansegrupper, 

og at det skal utarbeides emnerapport i hvert fag.  

o    ITV-ene skal ta opp hvordan studenter som har sittet i referansegrupper skal få 

tilgang på attest for at de har gjort arbeidet sitt.  

o    Oppfordre alle instituttene og faglærerne på instituttene til å registrere 

referansegrupperapporter i NTNU sitt kvalitetssikringssystem.  
 

Innspill:  

 Det er underviser/ foreleser som har ansvar for å legge tilrette for/ opprette 

referansegrupper i hvert emne, men oppfordrer ITV-ene til å informere 

studentene de representerer at det skal være referansegrupper i alle emner. 
 Studenttinget jobber også med dette. Det er en gjennomgående utfordring ved 

alle fakultene ved NTNU. 

 I følge Universitetsloven skal studentevalueringer inngå i systemet for 

kvalitetssikring. 

 Kvalitetssikringssystemet ved NTNU viser at det bare er registrert 24% 

referansegrupperapporter ved fakultet for Økonomi. 

 I målene bør det stå at FTV-ene tar dette opp på fakultetsnivå.  

 Målet vårt bør være at det skal være referansegrupper i alle emner. 

 Viktig å følge opp dette med attester. Kan være en motivasjon for å delta i 

referansegrupper. 

 Gjøvik har faggruppe emnerapport, attest, skal jobbe med dette. 

 Egne attester til hvert emne. 

  

  

Psykososialt miljø  



o    HHS, IIF og IØT-G skal gjennomføre en instituttspesifikk undersøkelse tilsvarende 

den ISØ og IØT-T har holdt høsten 2018. Denne bygger opp under SHoT18-

undersøkelsen, men kan sendes ut hyppigere enn hvert 4. år.  

o    For å sikre oppslutning oppfordres det til å gå i store forelesninger i pausene og be 

studentene om å svare.  

o    Resultatene skal presenteres for ledelse på instituttet av respektive ITV-er (for 

eksempel i instituttstyremøtet)  

o    Større linjer presenteres av FTV-ene opp mot dekan.  

 

Innspill:  

 HHS har sendt ut trivselsunderssøkelse blant sine studenter. 170 har svart til nå. 

Prosjektleder for Lykkepromille ved helsedirektoratet og SiT har kontaktet dem I 

forbindelse med deres undersøkelsen. De ønsker et samarbeid om eventuelle 

tiltak.  

 Ålesund vil gå i gang med dette arbeidet i neste uke. 

 Undersøkleser på alle institutt, SHoTundersøklesen, et grunnlag for trivselen på 

fakultetet.  

 Forslag at det bør komme konkrete tiltak ut av undersøkelsenene til hva 

instituttene kan gjøre for å bedre trivselen blant studentene. 
 

Erfaringsskriv   

o    Under og etter avsluttet verv skal erfaringer fra møter, administrative oppgaver og 

teamsamarbeid skrives ned. Dette skal legges til erfaringsskrivet en selv mottok ved 

oppstart og sendes til ftv@sr-ok.no  

o    Administrative oppgaver inkluderer, men er ikke begrenset til:   

o    Signering av kontrakt (hvor denne skal leveres, frekvens o.l.) og nødvendige 

romadganger  

o    Informasjon om ITV-enes kontaktperson ved instituttet  

o    Oversikt over møter ITV-ene skal være representert i  

o    Tips og triks i vervet.  

 

Innspill: 

  Legge til at erfaringsskrivene må arkiveres på T:område (NTNU/ 

studentdemokratiet sitt arkiv system) 
 

ØK-sak 11/19 Evaluering seminar 

Susanne presenterete evalueringen av oppstartsseminaret på Dolmsundet 

 Generelt gode tilbakemeldinger både faglig og sosialt.  

 Foredrag om organisasjonsstruktur lite nyttig og interessant – ble presentert på 

tillitsvalgtkonferansen dagen før.  

 Burde presisert hva slags klær man skulle ta med. 

 Delte meninger om hvorvidt det ble brukt nok tid innad i studentrådene. 

mailto:ftv@sr-ok.no


 Forslag at man bor sammen med noen fra sitt eget studentråd. 

 Temaet arbeidsmiljø og kommunikasjon kunne eventuelt ha blitt arrangert 

studentrådsvis for å bli bedre kjent med de man skal samarbeide med. 
 

ØK-sak 12/19 Status plakat 

Susanne orienterte om arbeidet med felles plakat av medlemmene i studentrådet 

Økonomi. Har laget en layout, men mangler noen detaljer. Er det eventuelle forslag 

Til forbedringer? 

 

 En bør skille mellom Gjøvik og Trondheim. 

 E-post adresse på instituttnivå må stå på plakaten.  

 Forslag å ha instituttvise plakater hvor det står hva ITV-ene jobber med. 

 Eventuelt legge ved et A4 ark med kulepunkter i hva vi jobber med.  

 Forslag å lage plakat ved begynnelsen av semesteret. 

 FTV ansvar for å lage plakatene og ITV-ene henger opp og lager den instituttvise 

delen.  
 

ØK-sak 13/19 Gjennomgang erfaringsskriv og stillingsinstruks – endring av 

vedtekter 

Susanne orienterte om erfaringsskriv og endring av stillingsinstruks.  

 Erfaringsskrivene arkiveres på T:område. 

  Oppfordrer alle til å notere erfaringene en gjør underveis i vervet.  

 Alle må ha tilgang til T:område. 

 

 Endring av stillingsinstruksen til ITV-ene må vedtas på et fakultets-allmøte. 

 Forslag å booke A4 på Handelshøyskolen for et felles allmøte på fakultetet. 

 Forslag at allmøtene på instituttnivå og faktultetsnivå arrangeres samme uke. 

 

ØK-sak 14/19 Orientering om status logistikk Trondheim 

Sondre orienterte om status logistikk Trondheim. Det har vært instituttleder-møte på 
IØT hvor denne saken ble tatt opp. Instituttet ønsker at det fortsatt skal være 2 
ITV-ere ved IØT høsten 2019. ITV logistikk som nå er valgt for kalenderåret 2019 
kommer ikke til å fortsette til høsten. ITV-en sitter i studentrådet Ingeniørvitenskap og 

kan ikke overføres til IØT. Det vil si at ITV-en opphører i funksjon når 

studieprogrammet flytter til IØT. 

Hvordan kan studentrådet Økonomi bidra til å få til en god overgang for 

logistikkstudentene? 

 

Diskusjon: 



 Forslag at FTV-ene argumenterer til fakultetet at det er behov for at ITV fra 

logistikk sitter ut kalenderåret, slik at overgangen til studentene vil best mulig. 

 Det er mulig for fakultetet å støtte dette økonomisk. 

 ITV-ene på IØT ønsker innspill på gode argumenter de kan spille inn til instituttet. 

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

studentene blir tatt imot på en god måte. 

 ITV-en som representerer logistikkstudentene trenger ikke nødvendigvis å ha 

stemmerett, men kan ha tale –forslagsrett. 

 De kan ikke stille til dette valget, et argument for at de trenger å få sitte ut 

kalenderåret. 

 Instituttledelsen argumenterte for at de ITV-ene på IØT er valgt for å 

representere alle studentene ved IØT. 

 En annen mulighet er at ITV på logistikk blir programtillitsvalgt. 

 Målet er studentmedvirkning og hva er realistisk? 

 Forslag at ITV-ene på IØT har ekstra fokus på samarbeid med de 

klassetillitsvalgte i høst. 

 ITV-en som er valgt for kalenderåret 2019 er ikke valgt inn for å representere 

logistikkstudentene.  

 Forsvare funksjonen til den tillitsvalgte, dette skjedde på Gjøvik IØT logistikk.  

FTV-ene vil følge opp saken videre i samarbid med ITV-ene på IØT. 

ØK-sak 15/19 Orientering om medarbeidersamtaler våren 2019 

Susanne informerte om at FTV-ene skal gjennomføre medarbeidersamtaler i 

begynnelsen av mars og veiledende spørsmål blir sendt ut på forhånd. 

 

ØK-sak 16/19 Diskusjon sosiale arrangementer i SR-ØK 

Susanne presenterte saken. Er det ønskelig med sosiale arrangementer i SR ØK iløpet 

 av våren? 

 Ved avslutningssammenkomster får Gjøvik og Ålesund en fast sum. 

 Ålesund ønsker samarbeid med KTV-ene og har positiv erfaring med felles sosial 

sammenkomst. 

 Oppfordre alle i SR-ØK til å bruke snapchat. Positivt tiltak. 

 Gjøvik ønsker også å arrangert noe sosialt med KTV-ene. 

 Forslag om å ha en felles velkomstmiddag for å bli kjent i forkant av 

semesterstart. 

 Kristin noterer dette i årshjulet.  

Eventuelt  

 Studenter ved NTNU som har gjennomført laoskurs og har en bachelorgrad har 

krav på  

 Promoteringsbudsjettet, få dette avklart og rammer for dette. 

  



 IØT har postkasse 
 møtekritikk 

 Positivt med gode diskusjoner 

 Bedre møtestruktur med 3 kommentarer  

 

   


