
 

 

Studentrådet IE 

 
Møtereferat fra Studentrådet Økonomi 
 

Sted:  Gamle fysikk, Store møterom 
Tid:  Kl.10:15 – 12:00 
Dato:  29.04.19 
 
Tilstede: Ida Røisgård Pettersen (FTV), Sondre Høyland (FTV), Erik Solberg Finnes  
(FTV), Susanne Gudmundsen Lea(FTV), Camilla Gjennestad (IØT), Michel Norum 
(IØT), Svein Erik Olsen (IØTG), Lina Marie Feste (IØTG), Rannei Skjermo Telstad 
(ISØ), Ida Ljøgodt von Hanno (ISØ), Martine Furuheim (HHS), Emilie Toska (HHS), 
Sunniva Bøstrand (IIF) 
Frafall: Magnus Hofstad Holan (IIF)  
Møteleder: Sondre Høyland 
Observatør: Åste Hagerup (AU) 
 

Saksliste: 
Innkalling Studentrådsmøte økonomi 29.04.19 og møtereferat 08.04.19 ble godkjent i 

møte. Sakspapirene ble sendt ut litt sent. 

 

Runde rundt bordet:  

FTV: Erik har jobbet generelt FTV arbeid siden sist møte, samt deltatt i 

Studenttingsmøte. Er i arbeid sammen med Susanne for å skrive søknad til fakultetet  

økonomi om penger til velferdsmidler til studentrådet. 

 

Ida har siden sist deltatt i møter med fakultetsstyret, ansettelsesutvalget og formøte 

Utdanningsutvalget.  

 

Susanne har siden sist vært i fakultetsstyremøte. Der ble blant annet 

akkrediteringsprosessen diskutert, hvor de har som mål å få en avklaring på dette 

snarest.  

 

Sondre har skrevet mail om referansegruppeavviklingen. Skal holde et kort innlegg 

på IØT sitt allmøte og har jobbet med evaluering av valget. 

 

HHS: Har deltatt på bygge-møte. Befaring med administrasjonen. Spurt studenter om 

tilbakemelding på ulike situasjoner med printerne og noe som omhandlet master. 

 

IIF: Magnus har deltatt i intervju og prøveforelesning med kandidater til ny foreleser.  



 

 

Har gjennomført et møte med instituttledelsen og en ITV fra et annet institutt, der 
tema var en programansvarlig som ikke har gjort jobben sin. Har gjennomført 
stiftelse, samt generalforsamling i børsen. Vi har nå fått på plass en fullt styre. 
Skrevet søknad om midler til studentarealet og gjennomført et strålende valg. 
Erfaringsskriv. Bachelor- og masteravslutning. 
 
IØT, Gjøvik: Har stått på valgstand. Kontinuerlig push av valg i sosiale medier 

(kullgrupper på facebook). Deltakelse på seksjonsmøte. 

IØT, Trondheim: Siden sist har vi jobbet med å få studenter til å stemme ved valget 

og forberedt Allmøte for studentene ved IØT. 

ISØ: Har deltatt i Studieprogramrådsmøte. Postet noen innlegg på facebook. Rannei 
har organisert undervisningsprisen 2018/2019 og er i gang med å planlegge 
avslutning for masterstudentene. Ida har hatt erfaringsoverføring med ITV på 
bachelornivå.  
 
STi: Jeg har blant annet deltatt på konstituerende møte i Velferdsstinget (VT)hvor det 

ble valgt nytt arbeidsutvalg som skal lede VT fra høsten.  Det har også blitt avholdt et 

STi-møte hvor det ble valgt representanter til diverse råd og utvalg, samt at det ble 

vedtatt en resolusjon om samisk kultur i utdanningene til NTNU. Dette kan dere lese 

om på hjemmesiden til Studenttinget.  

Jeg har vært tilskuer på det Bystyremøte som vedtok planprogrammet for videre 

utbygging av NTNU sitt nye campus. Dette gjort med forbehold om at campus må 

gjøre utredning for alternativer for rivning i Grensen.  

Jeg har også vært ute og reist en del i det siste. Før påsken var jeg en tur til Ålesund 

for delta på valgmøtet til Studentparlamentet der og før det igjen var jeg to turer til 

Tromsø.  På den ene turen deltok jeg på en nettverkssamling for likestillingsarbeidet i 

akademia og på den andre turen deltok jeg på matte, naturfag og teknologi- 

konferansen.  

Landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon ble også avholdt tidligere i april i Tønsberg 

hvor ny velferdspolitikk og utdanningspolitisk plattform ble vedtatt, samt at et nytt 

arbeidsutvalg ble valgt.  

Ellers har jeg jobbet en del med diverse arbeidsgrupper som ser på systematisk 

mottak av førsteårsstudentene, nye risiko- og avvikssystemer og nye retningslinjer for 

begrunnelse og klage på eksamen.  

ØK-sak 24/19 Nytt fra møter sist uke 

Sondre introduserte saken. Det har vært mindre møteaktivitet denne perioden. 

 Susanne og Ida har vært i fakultetsstyremøte hvor blant annet 
akkrediteringsprosessen ble diskutert. Dette skal avklares snarest.  

 Ida har vært i ansettelsesutvalget og formøte i Utdanningsutvalget hvor blant 
annet forskrift om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- 
og forskerstillinger og politikk for utvikling og kvalitet i studieporteføljen. 
 



 

 

ØK-sak 25/19 Valgoppsummering  

Sondre introduserte saken. Studentrådet ØK fikk den beste valgoppslutningen. 

Positivt at alle bidro til et godt resultat. FTV-ene utvidet fristen for å få kandidater. 

Dette gikk utover fristen NTNU sentralt. Fordelen med dette var at flere meldte sitt 

kandidatur. Det ble reelle valg til nesten alle stillinger, som igjen mest sannsynlig fikk 

opp valgoppslutningen. Ulempen er at det kan bli forvirring at man kan begynne å 

stemme på kandidatene før alle har meldt sitt kandiatur. 

Oppsummering av valget: 

 Positivt med blesting i forelesning og identitetsareal. 

 Erfaringene fra valget må inn i erfaringsskrivet. 

 ISØ erfarte at det var positivt med utdeling av boller på stand. 

 Positivt med flere kandidater og et reelt valg.  

 Siste frist for å melde kandidatur bør være midt i uka. 

 Forslag at fristen blir satt til torsdag og at valget åpnes på mandagen etter, slik at 
det er mulig å få tak i kandidater innen valget åpner. 

 Positivt med blesting i forelesning for å gjøre studentene oppmerksom på at det 
er et valg. Forslag at det må være en stand på utsiden for å følge opp eventuelle 
spørsmål om vervene. 
 

ØK-sak 26/19 Referansegrupper 

Sondre introduserte saken. Han har laget et forslag til e-post til fakultetet angående 

hvordan studentrådet ØK ønsker at referansegruppeavviklingen skal være. Det ble 

satt av tid i møte til å lese forslaget. 

Diskusjon: 

 Bra at det står i kravene at det må være en ansvarlig person. 

 Presisere at den ansvarlige sender ut en mal til referansegruppene hvordan 
arbeidet skal utføres. 

 I malen må det stå hvordan referansegruppene skal fungere. Tidsbruk, antall 
møter, innhold. 

 Gjøvik har diskutert dette på seksjonsmøte. De har kommet frem til at det må 
mere informasjon om referansegrupper i begynnelsen av semesteret. 

 Utfordrende å få dette ut til studentene i starten av semesteret. Det må 
informeres i flere omganger. 

 IØT har hatt møte med klassetillitsvalgte og de foreslo at emne-ansvarlige må 
legge referansegruppemøtene inn i blackboard, slik at det blir formelt og 
lettere å følge opp. 

 Når man sitter i referansegrupper er det utfordrende å se verdien av eget 
arbeid. Dokumentene skal finnes i kvalitetssikringssystemet. 

 Forslag at det legge ved en bruksanvisning i malen hvor man finner 
dokumentene. 

 Når emneansvarlige skal utarbeide en emnerapport skal datagrunnlaget være 
bygget på blant annet referansegruppemøter/ tilbakemeldinger fra studentene. 

 HHS på bachelor gir opplæring til de som skal sitte i referansegrupper. 
 



 

 

ØK-sak 27/19 Velferdsmidler 

Erik orienterte om hva som er gjort med dette siden sist. I budsjettet er det 30 000 kr i 
overskudd for 2018. Dette er viktig å ha som en buffer i og med at pengene fra NTNU 
ikke blir overført før April. 
FTV-ene vil søke om velferdsmidler av fakultetet, som studentene kan søke på til 
høsten 2019. 
 

ØK-sak 28/19 Handlingsplan – SMART-mål 

Sondre hadde en oppsummering av hva studentrådet ØK har fått til dette semesteret 
og hva ønsker studentrådet ØK å jobbe videre med. 

 De psykososiale undersøkelsene ITV-ene er gjennomført. Forslag at det må 
jobbes med konkrete tiltak til høsten 2019. 

 Undersøkelsene må legges på T:området og informeres om i 
erfaringsskrivene. 

 Referansegrupper har blitt satt på dagsorden. Også på tvers av universitetet, i 
alle studentråd. 

 Studentrådet ØK bør stille krav til fakultetet om hvordan ordningen bør 
fungere. Det blir derfor sendt en e-post se ØK-sak 26/19. 

 Synlighet. Facebook-siden har blitt mye bedre, men vi kan bli enda bedre på 
poste ting på facebook.  

 Positivt med stand. Oppfordrer alle til å bruke studentrådet ØK sin genser 
aktivt. 

 ITV-ene skal presentere seg i forelesninger i begynnelsen av hvert semester. 
Dette bør legges inn i erfaringsskrivene. 

 Forslag til høstens handlingsplan er å jobbe videre med synlighet på campus, 
gjerne på stand og bruke penger på dette. 

 Forslag at målet erfaringsskriv blir «skrotet», men gjennomføres som en 
forventet oppgave i stillingen som ITV/ FTV og at det er et kontinuerlig arbeid. 

 Forslag at de nyvalgte blir invitert på siste SR-ØK møte med 
erfaringsoverføring og sosialt på siste studentrådsmøte. 
 

ØK-sak 29/19 Hvordan har samarbeidet med instituttene vært? 

Sondre introduserte saken. På instituttledermøtene (ILM) gis det tilbakemeldinger om 
at det er et godt samarbeid med ITV-ene. 

 Ingen kommentarer i møte. 
 

ØK-sak 30/19 Erfaringsoverføring 

Erik introduserte saken. Forslag at ITV-ene tar bilde av nye tillitsvalgte med genser 

så snart som mulig, slik at vi har plakaten klar til semesteroppstart. 

 Alle skriver erfaringsskriv som legges på T:området. 

ØK-sak 31 Oppstartsseminar høsten 2019 

 6.-8.september, sett av helga allerede nå. Foreløpig uklart hvilke studentråd vi 
reiser sammen med. 

 Diskusjon angående bruk av budsjett av alkohol på seminaret. 

 Kan virke ekskluderende for de som ikke ønsker å drikke alkohol. 

 Målet med seminaret er å styrke samholdet i studentrådet og at det skal være 
et inkluderende seminar for alle. 



 

 

 FTV-ene bør ha ansvar for det lokalet hvor studentene samles og om det 
eventuelt skal settes et tidspunkt for når arrangement avsluttes for kvelden. 

 Forslag at studentrådet spanderer 2 drikkeenheter pr person under middagen 
på seminaret. 

 

Eventuelt  

 Ålesund. Uttalelsen fra studentrådet ØK om akkreditering i november 2018 har 
ikke innspillene fra Ålesund og Gjøvik blitt med. Det er mulig å ettersende 
dette. Fakultetet Økonomi skal ha seminar 15.mai hvor saken om 
akkreditering skal vedtas. 

 Forslag at SR-ØK møter blir kl.16:00-18:00 høsten 2019. Da kan vi gjøre noe 
sosialt sammen etterpå.  

 Avslutningsmiddag blir torsdag 2.mai, Oppfordrer ITV-ene i Gjøvik og Ålesund 
til å gjøre noe sosialt også. Det er satt av kr. 250 pr person. Ta vare på 
kvitteringer og fyll ut refusjonsskjema og send til konsulent Kristin. 

 

Møtekritikk 

 Godt møte og det har vært et trivelig samarbeid dette semesteret.  

 Effektivt møte med gode diskusjoner og innspill. 

 Godt valgresultat. 

 Blitt bedre på møtetegn. 

 God innsats fra alle ITV-ene dette semesteret. 

 Samarbeidet på tvers av Campus har fungert godt. 


