
 

 

 
 

Studentrådet ØK 
        

 
Møtereferat Studentrådet ØK 

Dato:  21.08.19 

Tid: kl.16:15-18:00 

Sted: Gamle fysikk, Store møterom 
   
Tilstede: Camilla Gjennestad (FTV), Erik Solberg Finnes (FTV), Susanne 
Gudmundsen Lea (FTV), Jørgen Valseth (IØT), Michel Norum (IØT), Lisa Yael Hercz 
(ISØ), Erik Hernes Berre (ISØ), Martine Furuheim (HHS), Emilie Toska (HHS), 
Magnus Holan (IIF), Kubra Islek (IIF), Tina Torsdatter Davidsen (IØT) 
 
Frafall: Lina marie Feste (IØTG), Live Berg Kile (FTV), Louise Vedvik (IØTG) 
Møteleder: Susanne Gudmundsen Lea  
Observatør: Åste Solheim Hagerup 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møteinnkalling SR-ØK 21.08.19 ble godkjent i møte.  
 
Presentasjonsrunde av høsten studentråd: 
 
FTV: Camilla ny FTV, studerer master økonomi og teknologiledelse. 
Erik FTV, studerer bachelor i økonomi og administrasjon. 
Susanne FTV, studerer bachelor økonomi og administrasjon.  
 
IØT: Tina Programtillitsvalgt (PTV) logistikk, ut dette semesteret. Studerer bachelor 
logistikk. Jørgen ny ITV, men har vært ITV tidligere, studerer master i økonomi og 
teknologiledelse. Michel ITV, studerer master i økonomi og teknologiledelse. 
 
ISØ: Eirik ny ITV, studerer master i samfunnsøkonomi. 
Lisa ny ITV, studerer bachelor i samfunnsøkonomi. 
 
HHS: Emilie ITV, studerer bachelor økonomi og administrasjon. Martine ITV, studerer 
master i økonomi og administrasjon. 
 
IIF: Magnus ITV, studerer master in international Business and Marketing. Kubra ny 
ITV, studerer bachelor i økonomi og administrasjon. 
 
STi: Åste læringsmiljøansvarlig, vikar for Karoline Abildsnes som er 
styrerepresentant og skal følge opp studentrådet økonomi høsten 2019. 
 
ØK-sak 32/19 Forventningsavklaring 



Susanne orienterte om forventningene til rollen som institutt-tillitsvalgt (ITV). 

• Gjennomgang av møteteknikk for studentrådet økonomi. 

• Det er obligatorisk oppmøte, må gi beskjed til konsulent Kristin. ITV er et 
lønnet verv. 

• Svare på e-post, komme godt forberedt til møter og lese sakspapirer. 

• Lese erfaringsskriv, oppdatere etter hvert, man har ulike måter å jobbe på. 

• Mål forrige semester, bli mere synlig blant medstudenter og presentere dere til 
alle førsteklassinger. 
 

Forventninger til FTV-ene: 

• Fint om dere kan tenke på dette til oppstartsseminaret. 

• Jobbe i team, forventningsavklaring, arbeidsfordeling, god dialog. FTV-ene har 
medarbeidersamtaler med ITV-ene en gang i semesteret. 

 
Kontortid for ITV-ene? 

• Studentrådet Økonomi disponerer ikke eget kontor. Ålesund har nå fått eget 
kontor sammen med linjeforeninga. 

• En mulighet i Trondheim er å dele kontor med STØH. NTNU skal legge til rette 
for kontor hvis vi ønsker det.  

• Tenk på dette til seminaret. Antall timer ITV skal jobbe er 100 og skal inngå i 
en eventuell kontortid. 

• Møbler på kontor, hvem skal ta kostnaden? Dere kan høre med instituttet for å 
få dekket kostnadene. 

• IØT mener at det ikke er behov for kontortid for å synliggjøre studentrådet 
blant studentene. 

 
Møtetidspunkt studentrådsmøtene høsten 2019: 

• Møtetidspunkt for studentrådet økonomi ble avklart i møte. 

• Onsdag kl.16:15 – 18:00, ca. hver 3. uke. Kristin sender ut en oversikt. 
 
Studentdemokratiets arkivsystem (T:område) 

• Kristin orienterte om NTNU sitt interne arkivsystem for medlemmene i 
studentrådet ØK.  

• I mappen for studentrådet ØK finner dere vedtekter, instrukser, møtereferat, 
erfaringsskriv, møteplaner og lignende som er nyttig i vervet som tillitsvalgt.  

• Dere kan kopiere dokumenter, men ikke flytte på mapper og dokumenter.  

• Det er også opprettet en egen arbeidsmappe (“Brukere”) for vært institutt og 
for FTV-ene.  

 
ØK-sak 33/19 Tillitsvalgtkonferanse og oppstartsseminar 

• Studenttinget arrangerer tillitsvalgtkonferanse for alle tillitsvalgte ved NTNU 
6. september kl.08.30-15:45. 

• Konferansen er ment som opplæring for nye tillitsvalgte og for å gi påfyll til de 
som allerede har vært med en stund. Programmet vil være todelt for å kunne 
tilby noe til alle. 

• Tillitsvalgte ved Gjøvik og Ålesund får dekket reise og overnatting.  

• Første man til mølla. 

• Påmelding innen 26.august. 

• Kristin sender ut invitasjon og påmelding onsdag 21. august. 



• Oppfordrer alle ITV-ene å informere andre tillitsvalgte. Henge opp plakater. 
 

Oppstartsseminar 6.-8. september: 

• Turen går til Væktarstua i Tydal sammen med studentrådet IE. 

• Buss fra hovedbygningen på Gløshaugen kl.16:15. 

• FTV-ene skal ha planleggingsmøte med SR-IE torsdag 22.august. Kom gjerne 
med innspill til seminaret. 

• Program og praktiske opplysninger vil bli sendt ut når det nærmer seg seminar. 
 

ØK-sak 34/19 Samlokalisering 
Susanne introduserte saken. FTV-ene ønsker tilbakemelding på hvordan studentene 
har opplevd samlokaliseringen. 

• Masterstudentene ved ØKAD er stort sett fornøyde. 

• Masterstudentene ved ISØ er fornøyd så langt, men bekymret for antall 
lesesal-plasser. Dette går utover kantine/ spisepausene. 

• Flere grupperom har blitt endret til lesesal-plasser. 

• Logistikkstudentene er misfornøyd med samlokaliseringen. De har 
undervisning ved flere campus og en del forelesninger er lagt til kl.16:00-
19:00. I tillegg har ikke studentene et felles identitetsareal.    

• Ålesund har ingen dedikerte mastersal-plasser, hvordan kan dette tas opp 
videre i systemet? 

• Det er et krav fra NTNU sin side at det skal legges til rette for lesesal-plasser 
på bachelor 20 % dekningsgrad og master 60 %. 

• Ta kontakt med instituttet for hvordan dette eventuelt kan løses. 

• Gi tilbakemeldinger om at det er lagt til rette for lesesal-plasser hvor det ikke 
er behov. 

• ISØ- positivt til at studentene kan velge fag på tvers. 

• FTV-ene ønsker å ha et møte med fakultetsadministrasjonen angående 
samlokaliseringen og vil gjerne ha flere tilbakemeldinger fra ITV-ene om 
hvordan studentene har opplevd dette. 

 
ØK-sak 35/19 Velferdsmidler 
Susanne introduserte saken. 

• FTV-ene har søkt om velferdsmidler av fakultetet økonomi og har fått innvilget 
kr. 30 000 i året.  

• Både enkeltpersoner og linjeforeninger ved fakultetet kan søke.  

• Søknadsfrist i løpet av september. 7 søknader ble innvilget i fjor. 

• FTV-ene behandler søknadene. Midlene skal deles ut til alkoholfrie 
arrangementer og skal gagne flest mulig studenter. 

• Det vil bli utarbeidet retningslinjer og et søknadsskjema. 
 

ØK-sak 36/19 Trivselsundersøkelser på instituttene 
Susanne introduserte saken. Hvordan kan vi bruke resultatene av 
trivselsundersøkelsene? Hvilke tiltak kan vi sette inn. Kan velferdsmidlene brukes til 
gode tiltak ut fra resultatene av undersøkelsene? 

• IØT har laget en rapport i forbindelse med sin undersøkelse hvor resultatene 
ble gjengitt med statistikk. Rapporten ble sendt ut til alle studenter, presentert 
for instituttansatte, allmøte og til linjeforeninger. Det er blitt publisert til 
studentene om hvordan vi behandler hverandre som studenter. 



• HHS har presentert det for instituttleder og de vil sende ut en rapport til 
studentene. 

• ITV-ene skal presentere svarene fra undersøkelsene på oppstartsseminaret 
6.-8. september. 
 

Eventuelt  

HHS – en student har ikke fått svar på klage på karakter og det har gått 2 mnd. Hva 

kan studenten gjøre i slike saker? 

• NTNUs lagenemd er rette instans og ta kontakt med. Dette er en klageinstans 

for samtlige enkeltvedtak vedrørende studenter som fattes ved institusjonen.  

• HHS- Ønsker at studentene skal ta kontakt mere underveis, kontinuerlig 
veiledning, slik at behovet for begrunnelser blir mindre blant studentene.   

• Be om begrunnelse er en rettighet studentene har. 
 
Bilder: 
Alle nye kan sende bilde med genser snarest til ftv@sr-ok.no 
 
 
Diggerunde ble innført i møte. 
 
 

Møtekritikk 

• Bra ordstyring og møteledelse. 

• Det er obligatorisk oppmøte. Viktig å gi beskjed til konsulen Kristin hvis man 

ikke har anledning til å delta. 
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