
 

 

Studentrådet ØK             

Referat fra Studentrådsmøte Økonomi 

 

Sted:                Gamle fysikk, det store møterom 

Dato:                04.08.2019 

Tid:                  10:15-12:00 

 

Tilstede: Ida Røisgård Pettersen (FTV), Sondre Høyland (FTV), Erik Solberg Finnes 

(FTV), Susanne Gudmundsen Lea (FTV), Svein-Erik Olsen (IØT), Lina Marie Feste 

(IØT), Emilie Toska (HHS), Magnus Hofstad Holan (IIF)  

Frafall: Ida Ljøgodt von Hanno (ISØ), Rannei Skjermo Telstad (ISØ), Camilla 

Gjennestad (IØT), Michel Norum (IØT), Martine Furuheim (HHS), Sunniva Bøstrand 

(IIF)        

Møteleder:   Ida Røisgård Pettersen 

Observatør: Philip Lautin Jackson (styrerepresentant) 

Referent:     Kristin Eggen 

 

Saksliste: 

Innkalling Studentrådsmøte økonomi 08.04.19 og møtereferat 18.03.19 ble godkjent i 

møte. 

 

Runde rundt bordet  

IIF: Magnus har siden sist hatt mange møter og arbeid med oppstart av linjeforeningen. 

Rekruttert kandidater til valget og drevet litt kampanje. Gjennomført KTV møte, jobbet 

med å få på plass litt leseplasser til studentene. Deltatt i ledermøte på instituttet. 

Sunniva - Ålesundsbesøket fungerte veldig bra. Det var fint å få tid til å vise Erik rundt 
på campus. Usikker på status rundt referansegrupper. I starten av semesteret fikk vi 
instituttledelsen til å stille strengere krav, men virkningen av dette vil vi nok først se ved 
slutten av semesteret. I Ålesund har vi snakket om å gi referansegruppene flere 
verktøy, typ skjemamaler som de kan sende ut for tilbakemelding, for å gjøre det lettere 
å få tilbakemelding fra medstudenter. 
 



IØT, Gjøvik: Svein Erik har deltatt på landsmøtet i NSO. Gode vedtak ble fattet. Aktuelt 

tema å diskutere videre er disponering/ forvaltning av pengesekken til NSO.  

Lina - Siden sist har jeg ledet mitt første KTV møte, promotert valget (skal ha stand i 
dag) og vært i møter med seksjonen og Student parlamentet. Jeg har også vært med å 
rekruttere en ny ITV. 
IØT: Siden sist har vi avholdt møte med studentrådet IØT. Hatt blest av tillitsvalgte og 

valg i forelesning for førsteklasse MTIØT. Stått på stand for å rekruttere kandidater til 

valg. Hatt møte med linjeforeningen for Logistikk (nytt program høsten 2019). Har fått 

på plass linjeforeningskontor fra instituttet. Har gjort undersøkelser blant studenter i 

fjerde og femteklasse om avslutnings-seremoni. 

 

FTV: Susanne har siden sist har Susanne laget plakater for valget. Utover det, har hun 

deltatt på et frokostmøte med Dekanen sammen med de andre FTV-ene.  

Sondre har satt opp valg i valgweb og lagt inn kandidater (sammen med Erik). Stått på 

stand. Diskutert EVU i ILM. 

Erik har vært på Ålesunds tur, som var veldig vellykket, hvor han snakket med både 

lokale studentdemokratiet og instituttledelsen, om vilkårene til studenter ved IIF. I tillegg 

har han deltatt i de vanlige møtene sine, samt dialogmøte både med prorektor for 

utdanning og rektor på NTNU. Tilslutt har han sammen med de andre FTV-ene vært 

med å lede FTV-forum. 

Ida har siden sist deltatt i dialogmøte med rektor og vært i møte med 

ansettelsesutvalget. Jeg har også holdt FTV-forum med de andre FTVene ved ØK og 

deltatt i frokostmøte med dekanen. Utover dette har jeg jobbet med promotering ift. 

valget. 

HHS: Instituttstyremøte, referansegruppemøte, jobbet med den psykososiale 

undersøkelsen. Skal stå på stand i dag sammen med ISØ. 

 

ISØ: Ida har siden sist promotert valget gjennom å poste innlegg på Facebook, bleste i 

timer og snakke med potensielle kandidater. Hun har også booket stand for ISØ og 

HHS som skal foregå på mandag for å få folk til å stemme. Møte i dag forbedre master. 

AU: Jobber med valg. Valgoppslutning er nå på 3,5 %. Oppfordrer alle til å promotere 

alle valget.  

ØK-sak 21/19 Valg 

Ida orienterte om saken. Det er nå kandidater til alle ledige stillinger i studentrådet ØK. 
Hvilke erfaringer har dere gjort dere i promouken? Hvordan gikk det på stand med tanke på å få 

folk til å stemme? Hva bør vi fokusere på de siste dagene? 

 

 Sondre har postet en oversikt på facebook. Valgoppslutning på ØK er nå IIF 
15,7%, 5,6% IØT, Gjøvik 9%, ISØ 14%, FTV 4,6 %. 



 Oppfordrer alle til at studentene må stemme der og da. 

 1 kandidat har trukket seg. 

 Innspill at man kan stille aktuelle spørsmål til de 3 kandidatene for FTV hvorfor 
de stiller. Positivt for kandidatene og lettere for de som skal stemme. 

 Sondre har sendt ut en e-post til de kandidatene som stiller og oppfordrer til å 
drive valgkamp, og at det ikke er noen retningslinjer for hvordan man ønsker å 
promotere sitt kandidatur. Det viktigste er å få folk til å stemme. 

 Susanne har laget plakater med ITV-ene som ligger på T:område. 

 Gjøvik savner informasjon om kandidatene som stiller til styret. Send e-post til 
valgstyre for å få informasjon om alle kandidatene. 

 ITV-ene på Gjøvik samarbeider med Studentparlamentet om å stå på stand. 

 I Ålesund har studentparlamentet stått på stand. ITV-ene vil gjøre dette i løpet av 
denne uka. 

 IØT vil dele ut boller på lesesaler med oppfordring til å stemme. ITV har tatt 
kontakt med KTV-ene om å gå i forelesningssaler og høre med foreleser til å 
bruke litt tid av timen til å reklamere for valget. Skriv studentvalget.no på tavla. 

 Oppfordrer alle ITV-ene til å bleste valget i forelesninger. 

 Kandidatene som blir valgt vil få svar om valget innen fredag formiddag. 
 

ØK-sak 22/19  Referansegrupper 
Ida introduserte saken. Hva er blitt gjort? Har dere vært i dialog med instituttledelsen?  
Er det kommet frem noe spesielt i disse møtene som bør diskuteres i plenum?  
Har vi noen innspill til fakultetet når det kommer til å løse problematikken med at 
studentene ikke melder seg til å være med i referansegruppene? Blir det de tillitsvalgtes 
ansvar å ta imot innspill om ingen melder seg? Kan man tvinge studenter om ingen 
melder seg?  
Diskusjon: 

 Krav må stilles i begge retninger, men studentene må føle at de blir hørt. 
 Ålesund vil ta opp referansegrupper på neste instituttledermøte. 
 Gjøvik har god dialog med instituttet allerede. 
 På HHS er fagansvarlig i STØH som har ansvar for at det blir opprettet 

referansegrupper, men det er ikke opprettet referansegrupper i alle emner. 
Studentene har ansvar for å ordne med dette, men hvis dette er vanskelig, vil 
fagansvarlig sørge med dette. 

 På IØT skal det være en ansatt i administrasjonen som har ansvar for å følge 
opp referansegrupperapporter. 

 Forslag om at fakultetet må se på felles rutiner på instituttene. 
 Forslag at forelesere setter av tid til studentene på slutten av undervisning. 
 Konsulent Kristin har positiv erfaring fra tidligere jobb i administrasjonen på 

Institutt for språk og litteratur. Der var det gode rutiner for oppfølging av dette. 
Studiekoordinator har ansvar for å følge opp referansegrupperapporter og 
emnerapporter i samarbeid med vitenskapelige ansatte og studieveiledere for de 
ulike studieprogram.  

 HHS har utarbeidet et skjema som ble delt ut i undervisning for tilbakemelding på 
undervisning. 

 Ingen i møte har erfaring med at et slikt skjema blir lagt ut på blackboard?  



 Det er sendt ut en høring angående felles allmøtetid for alle instituttene. 
 Forelesernes tilnærming til referansegrupper er et viktig utgangspunkt for at 

arbeidet med referansegrupper blir gjennomført. 
 

ØK-sak 23/19 Hovedpunkter fra møter 

Ålesund – Erik har vært og besøkt campus. Positivt og lærte mye. Studentene har gode 
studentarealer. Han vil notere i erfaringsskrivet om sine opplevelser. Tips til neste 
besøk. Eventuelt samkjøre besøk med de andre FTV-ene ved de andre studentrådene 
som er representert i Ålesund/ Gjøvik.  
 
ILM 

 Akkreditering, positivt i forhold til at utdanningene skal være attraktiv i 
arbeidsmarkedet og i forskning. 15.april vil det være møte om prosessen videre. 
Universitetet i Uppsala og Universitetet i Agder er invitert i møte. IØT er redd for 
at det er for ressurskrevende. Fakultetet ØK skal gjøre et vedtak på siste ILM-
møte før sommeren. 

 EVU-høring, stor enighet på fakultetet om videreføring av NTNU Videre. 

 Psykisk helse blant postdoc / PHD. Dette bør sees i sammenheng med SHoT-
undersøkelsen og Studiebarometeret. Det er ønskelig at det tas videre til 
instituttene for videre kartlegging. 

 
Dialogsmøte med rektor på fakultetet 

 Tema var akkreditering. ØK er gode på utveksling, men fakultetet og 
Internasjonal seksjon kan bli enda bedre. NTNU ønsker å tilby en mere 
internasjonalisert utdanning. 
 

FTV-forum 

 Referansegrupper, runde rundt bordet på hva det jobbes med i studentrådene.  

 Praksisvirksomhet ved NTNU varierer.  

 Stipendiater postdoc sliter med dårlig psykisk helse.  

 HR-forum er en ressursbank for linjeforeningsstyrer eller andre 
studentorganisasjoner i studentsaker. Der skal dere finne hvilke instanser som 
kan kontaktes, samt eksempler på hva disse instansene kan hjelpe til med.  
 

Formøte samlokalisering, ingen av FTV-ene på ØK deltok. 
 
Frokost med dekanen og 2 seksjonsledere.  

 Referansegrupper ble tatt opp.  

 Det ønskes felles opptak i Trondheim, Gjøvik og Ålesund i Bachelor i økonomi og 
administrasjon (BØA).  

 Studentene ønsker direkte undervisning og ikke at det legges ut videoopptak.  

 Studenttinget og AU mener også at undervisning på tvers av campus skal forgå 
direkte.  
 

Eventuelt  

Velferdsmidler, blir det ny runde?  



 FTV-ene vil se på dette etter påske. 

 Forslag at FTV-ene legger til rette for at linjeforeninger kan søke støtte til 

arrangement ved oppstart høstsemesteret 2019. 

HHS psykososiale undersøkelse 

 Maren Kronlund SiT kontaktet ITV-ene på HHS angående deres psykosoiale 

undersøkelse blant studentene ved HHS. De informerte om hvilke tiltak som kan 

settes inn. Informerte om at SiT tilbyr gratis mestringskurs for studenter og kurs 

og seminarer for de som har verv i studentforeninger. Tips til edruelige 

arrangement under fadderuken. Videre informerte hun om Sikresiden.no som gir 

forebyggende opplæring og råd om hva du som tillitsvalgt skal gjøre i en 

krisesituasjon.  

 

Møtekritikk 

 Supert møte. 

 Møte ble ledet på en god måte. 

 Litt tekniske problemer med bilde, men lyden fungerte godt.  

  


