
 

            Studentrådet ØK 

Referat fra Studentrådsmøte Økonomi 

 

Sted:                Gamle fysikk, det store møterom 

Dato:                18.03.2019 

Tid:                  10:15-12:00 

 

Tilstede: 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), Tina Torsdatter Davidsen (ITV logistikk IV) 

Frafall: Sunniva Bøstrand (IIF), Magnus Hofstad Holan (IIF) var ikke tilstede på siste 

del av møte. Susanne Gudmundsen Lea (FTV) og Ida Ljøgodt von Hanno (ISØ)  

   

Møteleder:    Erik Solberg Finnes 

Observatør:  Åste Hagerup (STi) 

Referent:      Kristin Eggen 

 

Saksliste: 

Innkalling Studentrådsmøte økonomi 18.03.19 og møtereferat 25.02.19 ble godkjent i 

møte. 

Oppfordrer alle til å bli med på valgblæstingsmøte i dag på Gamle fysikk. 

 

Runde rundt bordet  

IIF: Vi har deltatt i møte med arbeidsgruppen for flytting på instituttet og fordelt kontorer 
og studentareal. I tillegg har vi gjennomført workshop for linjeforeningen, som var veldig 
vellykket! Der ble det opprettet en arbeidsgruppe som Magnus leder som har hatt 
ukentlige møter. Magnus har jobbet litt med noen saker på master, blant annet 
gjennomført klassens time, utfordringer med utveksling, fagvalg neste semester, og 
diskutert rekruttering. I tillegg har vi jobbet med den psykososiale undersøkelsen, som 
ble sendt ut 19.mars. 
 
 

 



IØT, Gjøvik: Lina Marie har siden sist prøvd å rekruttere en sitt kull til å stille som ITV, 

men det er fortsatt usikkert om han kommer til stille. Hun har også fått ansvar for KTV 

møtene som en erfaringsovergang start fra Svein Erik til han er ferdig som ITV. 

 

IØT: Siden sist har vi vært med på to intervjuer for stilling som førsteamanuensis. Vært i 

møte med ITV for Logistikk sammen med FTV Sondre og FTV fra IV.  Planlagt resten 

av semesteret. Snakket med instituttet om ITV på logistikk fra høsten av. Det ser ut til at 

vi får en ordning der nåværende ITV på logistikk, Tina Torsdatter Davidsen, blir PTV på 

IØT fra høsten av.   

 

FTV: Susanne har siden sist deltatt på FTV-forum og i Utdanningsutvalget-ØK. I tillegg 

har hun jobbet videre med plakaten til SR ØK. 

 

Ida har siden sist hatt medarbeidersamtaler med ITV-ene og deltatt i FTV-Forum og 

formøte Utdanningsutvalget. 

Erik har deltatt i mange møter og fremmet studentrådets hovedsaker, referansegrupper, 

og representasjon for logistikk. Har fortsatt å holde opp forholdet vårt til studenttinget og 

resten av studentdemokratiet. Det har også vært møte med prorektor for utdanning, 

hvor vi har blitt informert om satsingspunktene til rektoratet på utdanning det neste året. 

Har også vært behjelpelig med å dekke opp for Susanne sine arbeidsoppgaver med 

tanke på kontakt med ITV-ene på HHS. Har også gjennomført medarbeidersamtaler 

med ITV-ene på IIF. 

Sondre har hatt medarbeidersamtaler med ITV-ene ved IØT-Trondheim og IØT-Gjøvik. 

Vært i Utdanningsutvalget-ØK og Instituttledermøte (ILM). På ILM var det fokus på 

EVU, potensielt samarbeid med NHH, referansegrupper mm. 

HHS: Hatt stand for å promotere undersøkelsen og SR-ØK. Vi har hatt 

medarbeidersamtale med Susanne. Avsluttet undersøkelsen om psykososialt miljø på 

HHS. Skal presentere svarene for instituttstyret nå på torsdag. Instituttstyret ønsker å 

vedta en endring i et studieprogram. Vi har tatt kontakt med studenter som har gått 

retningen før, og hørt hva de mener om saken. Skal ta kontakt med 3. klasse som går 

retningen nå også. 

 

STi: Jeg har jobbet en del med forberedelser til landsmøte til Norsk studentorganisasjon 

som skal være tidlig i april. I helgen var jeg på formøte i Oslo for å forberede oss 

sammen med delegasjonene fra andre studentdemokratier i Norge. Ellers har jeg vært 

på en workshop sammen med arbeidsgruppen, som ser på prosesser for begrunnelse 

og klager på eksamen. Jeg har også jobbet en del med samlokaliserings-prosjektet med 

flytting av en del institutter. Bortsett fra dette, har jeg brukt mye tid på å forberede saker 

til STi-møte, som skal være på torsdag 21.03.19. 

ISØ: Jobbet med rekruttering av nye tillitsvalgte. 

 



ØK-sak 17/19 Velferdsmidler 

Erik orienterte om at studentrådet økonomi har et overskudd på 30 000 i budsjettet for 

2018. FTV-ene ønsker å bruke overskuddet fra i fjor på velferdsmidler til studentene. Vil 

gjerne drøfte dette og så vedta dette i SR-ØK møte. 

 

 Skal pengene brukes sentralt eller deles ut til gode tiltak. 

 Gode tilbakemeldinger fra studentene som fikk tildelt penger i 2018. Positivt med 

støtte til sosiale arrangement. 

 I tillegg til disse midlene, kan FTV-ene høre med fakultetet om de ønsker å støtte 

studentrådet i år også med velferdsmidler. 

 Forslag om å gi penger/ støtte til gode tiltak i forbindelse med de psykosiale 

undersøkelsene som blir gjennomført på instituttene. 

Studentrådet økonomi ønsker at pengene skal bli delt ut på samme måte som i fjor til 

gode tiltak blant studentene på Økonomi. FTV-ene tar ansvar for dette. 

ØK-sak 18/19  Valg 
Erik orienterte fra valgmøte arrangert av AU om hvordan valget skal foregå. 
 

 AU er hovedansvarlig for valget og Erik og Sondre er ansvarlig for valget til SR-

ØK. 

 I Ålesund er det stedlig leder Jim Andre Gjerde som er ansvarlig og Håkon 

Heintz i Gjøvik. 

 Valgautomat på bibliotekene på NTNU, 1-2 pc prioritert til dette. 

 Oppfordre kandidater dere tror kan være aktuelle. 

 I promoteringsuka må alle stå på stand. AU lager en oversikt. 

 KTV og PTV kan velges på et allmøte. Ta opp dette på FTV-forum 26.mars. 

 Det er opp til hver institutt om de vil gjennomføre allmøte i forbindelse med 

valguka eller ikke.  
 

ØK-sak 19/19 Interne møter 

FTV-ene orienterte om møter de har vært i og status i tidligere saker. 

 

 Ønsker dere at FTV-ene skal poste ting på facebook fra møter de har deltatt i? 

 Positivt at det blir postet ting fortløpende.  
 

  Losam. LOSAM betyr lokalt samarbeidsutvalg og består av representanter fra 

arbeidsgiver, verneombud, lokale fagforeningsrepresentanter og representant fra 

studentene. I møtet ble det blant annet tatt opp ønske om en studentrepresentant 

på logistikk og referansesystemet på økonomi. Dekan skal til Usa med rektor for 

å se på arealer på studentinovasjon. 

 ILM(instituttledermøte), orientering om at NHH ønsker et tettere samarbeid med 

ØK og IE for å fokusere på teknologi både på forskning, utdanning og 



videreutdanning. Økonomi er Positiv til samarbeid på forskning, men ikke på 

utdanningsnivå. De ønsker et ledermøte med IE. EVU var også tema på møte. 

Se høring. Ny master i teknologi og ledelse på HHS. 

 Dialogmøte med prorektor for utdanning Anne Borg og fakultetet. 
Økonomi er sen på sensurfrister. Bare 50 % innen fristen. Studieprogramledere 

må ha mere legitimitet. I samarbeid med Ålesund/ Trondheim. Det er for få faste 

ansatte blant de vitenskapelige. Bare 50 % undervisere. Gjesteforelesere blir 

mye brukt. Fakultetet tok opp at de er opptatt av identitetetsarealer for 

studentene på økonomi. 600 stasjonære PC skal anskaffes til bruk på eksamen. 

Ønske om å forenkle prosessen med utveksling. 

 FTV-forum. Referansegrupper gjennomgående problem på alle fakultet, også 

attester. HF arrangerer kurs til studentene om hvordan jobbe i referansegrupper. 

Et ønske om å digitalisere rapportene. Oppsummering av seminar. 

Sensurveiledning blir lagt ut for sent, fristen for sensur blir ikke overholdt.  
 

 SR-ØK har ansvar for FTV-forum 26.03.19, kom gjerne med innspill til saker. 
 

ØK-sak 20/19 Høringer 

Sondre orienterte om saken om EVU. Fakultetet ønsker å høre hva studentene mener 

om dette. En av spørsmålene er om EVU skal fortsette å være en sentral enhet på 

NTNU eller om ansvaret skal desentraliseres til instituttene i fremtiden. Fint om 

medlemmene i studentrådet økonomi kan komme med innspill innen fristen 3.april. 

 

2. Etter- og videreutdanning (EVU) ved NTNU. Frist 3. april. 

Det er utarbeidet to rapporter for ulike deler av EVU arbeidet til NTNU. Det stilles 

følgende spørsmål til begge rapportene: 

a) Vi ber om kommentarer til beskrivelsene av dagens situasjon og framtidas behov. 

b) Vi ber om synspunkter og motforestillinger på anbefalinger gitt i de to rapportene. 

Vedlagt finner dere begge rapportene. 

 

 

1. Avtale mellom Studenttinget(STi) og Studentrådene(SR) oppdateres. 

Frist 8. april. 

 Denne saken ble ikke tatt opp i møte. 
 

Eventuelt  

Promotering: 

 Det er satt av 500 kr pr stand for promotering av studentrådet ØK. 
 



Åste informerte om at hun kommer på besøk til campus Gjøvik 9.april og ønsker å 

diskutere studentarbeidsplasser på Gjøvik. 
 

Medarbeidersamtaler med ITV: 

 Fungerer nå mer som et intervju enn som en medarbeidersamtale. Det har 

kommet et forslag om at FTV-ene gir tilbakemeldinger og følger opp på hva som 

blir gjort som ITV underveis i vervet. 
 

FTV-forum 26.mars, FTV-ene på Økonomi har ansvar for møtet. 

 Send gjerne inn saker. 
 

HHS ITV har to felles e-postadresser. Hhs@sr-ok.no itv.hhs@gmail.com 

 

Plakater for SR-ØK: 

 E-postadresser må endres. Arbeidet har tatt for lang tid. Plakaten bør være klar 

til semesterstart. 

 Neste semester kan vi bruke NTNU grafisk. FTV-ene på NV har kompetanse på 

dette. 

 Forslag om å gjøre det enklest mulig. Ha en mal som legges ut på T:område til 

neste semester. 

 Legge ved adressen på instagram og facebook på plakaten. 
 

Instagramkonto for SR-ØK: 

 Susanne har opprettet en Instagramkonto, hvor man kan legge ut hverdagslige 

aktiviteter. 

 Alle i studentrådet må ha tilgang. 

 FTV-ene lager noen enkle retningslinjer på hva man kan poste. Det må handle 

om rollen som tillitsvalgt i SR-ØK. 
 

Møtekritikk 

 Effektivt møte. 

 Bra oppmøte. 

 God møteledelse. 

 Oppfordrer ITV-ene til å gi tilbakemeldinger/respons i møte på spørsmål fra FTV-

ene. Om dere er enige, si det høyt.  

mailto:Hhs@sr-ok.no

