
Møtereferat Studentrådet ØK 

Dato 08.09.2019 

Tid 10-12 

Sted: Væktarstua Hotell, Tydalen            Studentrådet ØK 
 

Tilstede: Erik Solberg Finnes, Camilla Gjennestad, Live Berg Kile, Jørgen Valseth, Tina Torsdatter 

Davidsen, Emilie Toska, Martine Furuheim, Magnus Holan , Kubra Islek, Lina Marie Feste, Karoline 

Abildsnes  

Frafall: Susanne Gudmundsen Lea, Eirik Hernes Berre og Lisa Yael Hercz 

Møteleder: Erik Solberg Finnes 

Referent: Karoline Abildsnes 

 

Godkjenning av møteinnkalling 08.09.19 og siste møtereferat 21.08.19 

Møteinnkalling og referat blir godkjent.  

 

Runde rundt bordet 

Innspill tas til etterretning.  

 

ØK-sak 37/19 Velferdsmidler 

Erik innleder saken. Det blir gitt innspill om at alle som søker bør kunne søke på lik bakgrunn og med 

tilgang på like mye informasjon slik at det ikke blir forskjeller. Det er likevel begrenset hvor mye 

informasjon som er hensiktsmessig å legge ut. Det blir presisert at man kan søke om velferdsmidler til 

andre ting enn til spesifikke arrangementer.  

 

ØK-sak 38/19 Handlingsplan for studentrådet ØK høsten 2019 

Erik innleder saken og ønsker innspill på hvilke mål studentrådet ønsker å prioritere for året. Han 

oppfordrer ITVene til å lage interne handlingsplaner i tillegg, dersom det er instituttspesifikke mål.  

• Det er enighet om at studentrådet bør fortsette å prioritere å arbeide med det psykososiale 

miljøet, ha dette som et hovedfokus, og følge opp resultatene fra spørreundersøkelsene.   

• Det diskuteres om studentrådet ønsker å prioritere å jobbe med referansegruppesystemet. Det 

viser seg gjennom diskusjonen at der er store utfordringer på de ulike instituttene når det 

gjelder dette. Det er likevel uenighet rundt hvorvidt det skal prioriteres å bruke ressurser på 

dette når det er prosjektert en implementering av et revidert kvalitetssikringssystem fra april 

2020. Det foreslås derfor å omformulere målet til «faglig kvalitet», eller å sette det som et 

mindre delmål, fremfor som en hovedprioritering.  



• Det er ønsker om å fortsette og jobbe for å øke synligheten til studentrådet, men ikke som et 

hovedmål.  

• Det fremmes forslag om å sette opp identitetsarealer som et hovedmål, men det råder enighet 

om at dette blir opp til hvert institutt som føler behov for det.  

 

Den prioriterte listen blir dermed seende slik ut: 

1. Psykososialt miljø  

2. Synlighet 

3. Faglig kvalitet 

 

ØK-sak 39/19 FTV-ene orienterer 

 

Eventuelt  

• ITV Martine: Rolleforvirring mellom overlappende oppgaver som ITV og i linjeforening, da 

rollen er kombinert. Det oppfordres til å se til andre linjeforeninger og studentråd som har 

gjennomgått den samme prosessen etter fusjonen.  

• ITV Magnus: Hvordan løser man det med tanke på arbeidsspråk som ITV, når 40% er 

utenlandske studenter? Kan man sette språkkrav for å kunne stille til valg som ITV? Dette 

settes opp som egen sak på neste SR-ØK.  

• ITV Magnus: Spørsmål rundt rammer for penger til kaffe. FTVene tar dette med seg videre.   

• FTV Camilla: Presenterer høstens plakat som nå er ferdigstilt.  

• ITV Lina: Ber om innspill til hvordan best å reklamere for allmøte.   

 

Diggerunde 

 

Møtekritikk 

Innspill tas til etterretning.  

 

Møtet heves 11:53.  


