
 

 

 
 

Studentrådet ØK 
        

 
Møtereferat Studentrådet ØK 
Dato:  06.11.19 
Tid: kl.16:15-18:00 
Sted: Gamle fysikk, Store møterom 
   
Tilstede: Camilla Gjennestad (FTV), Erik Solberg Finnes (FTV), Susanne 
Gudmundsen Lea (FTV), Live Berg Kile (FTV), Lisa Yael Hercz (ISØ) Emilie Toska 
(HHS), Magnus Holan (IIF), Kubra Islek (IIF), Tina Torsdatter Davidsen (IØT), Lina 
marie Feste (IØTG), Eirik Hernes Berre (ISØ), Jørgen Valseth (IØT), Martine 
Furuheim (HHS), Karoline Abildsnes (STi). 
 
Frafall: Nicolai Lillerud Axelsen (IØTG), Michel Norum (IØT) 
Møteleder: Susanne Lea  
Observatør: Karoline Abildsnes 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møtereferat 21.10.19 og møteinnkalling 06.11.19 ble godkjent i møte. 
 
Runde rundt bordet: 
PTV logistikk: Vært på møte med Logitas sammen med IØT-ITV-ene for å snakke 
om identitetsarealer og samhold på studiet etter flyttingen, og hva som kan gjøres 
med dette. Formøte med FUI + ekstramøte etter formøtet for å snakke om 
timeplanen og fagene til 1.kl logistikk. Promotert NOKUT-undersøkelsen til 2.kl.  
Vært på semesterets første studieprogramrådsmøte. Stått på stand for IØT og STi.  
 

STi: Workshop om byutvikling i Trondheim: Innovasjonsdistrikt i Elgeseter. Samling i 

Kollegieforumet på NMBU og UiO. Mye arbeid med å promotere og organisere 

Studentvalget. Frivillighetsgruppemøte. Diverse internmøter i Studenttingets 

ledergruppe. Avslutningsseremoni for avgått rektor Gunnar Bovim. Styremøte, der vi 

blant annet diskuterte medbestemmelse på NTNU for studenter og ansatte, gav 

innspill på revidert IPR-politikk, og vedtok i praksis å legge ned IHS for å opprette to 

nye institutt - som et tiltak mot arbeidsmiljøkonflikten der. Forberedt konferanse om 

arbeidslivsrelevans som skal være førstkommende fredag, der jeg er en av 

innlederne til en seksjon. Jobbet med høringssvar til FFPK NSO om praksis, der de 

er ute etter "best practices" for praksis i høyere utdanning.  

 



ISØ: Eirik har deltatt i styremøte ISØ, presentere undesøkelse. Generelt arbeid med 

oppdatering av fag og vurderingsformer. Oppdatering av øvingsopplegg og vært i 

studieprogramråd. Stått på stand. 

Lisa stått på stand i forbindelse med valget. Vært på styremøte med instituttet hvor vi 

har presenter SHOT-undersøkelsen og diskutert studieplan og studiekvalitet. Vært på 

studieprogramrådsmøte. Her presenterte vi også SHOT-undersøkelsen. Videre ble vi 

presentert endringer i studieplanen og enkelte fag ved samfunnsøkonomi (både 

master og bachelor), og diskuterte rundt disse. Hatt medarbeidersamtaler med Live.  

IIF: Vi har vært på IIF – styremøte, hatt KTV-møte og har vært på 
Studentrådsmøte. Stått på stand to ganger hver i valgtiden og har laget plakat til 
valget. Vi hadde presentasjon til første klasse Bachelor, andre klasse Bachelor og 
første klasse Master om valg av ny ITV. BØRSEN Linjeforening hadde ekstraordinær 
generalforsamling og vi har hjulpet til. Magnus har vært på Studentparlament møte 
og fremmet saken om masterplasser i Campus Ålesund. Kubra har vært med på 
ansettelsesprosessen med både intervju og prøveundervisning.  

IØTG: Siden sist har vi begge vært på kvalitetsseminar, vi har stått på stand og vært 

på ulike møter. Vi har også jobbet med den psykososiale undersøkelsen og håper på 

å få sendt den ut neste uke. Nå jobber vi med å prøve å fjerne et krav om 

forkunnskap der vi må ha bestått i Statistikk for å få lov til å ta et fag som er til våren. 

Det vi prøver på her er å fjerne fra emnebeskrivelsen at det ikke skal stå 

forkunnskap, men heller anbefalt forkunnskap slik at alle kan ta dette faget. Vi har 

også fått laget oss en facebookside som heter studentrådet IØT Gjøvik. 

HHS: Oppdatert Facebooksiden til tillitsvalgte og lagd konkurranse for å få flere til å 

svare på NOKUT-undersøkelsen. Stått på stand for å få folk til å stille som tillitsvalgt. 

Arrangert allmøte for å få flere folk til å stemme på valget, med pizza. Stått på stand 

med snacks til de som har stemt/stemmer på valget. Møte med instituttleder hvor vi 

har presentert relevante tiltak til vårt institutt, basert på workshop. Skrevet videre på 

erfaringsskrivet. 

IØT: Vært i 2 ledermøter der vi blant annet har diskutert studentbudsjettet ved 

instituttet, rammer for den psykososiale undersøkelsen neste semester, flytting av 

Entreprenørskolen og hvordan skape samhold og tilhørighet på logistikk. Vi har hatt 

et møte med linjeforeningen til logistikk der vi diskuterte hvordan de og vi kan bidra til 

å skape samhold og tilhørighet blant logistikkstudentene. Vært på møte i 

studieutvalget der vi blant annet har diskutert kvalitetsrapporten som skal leveres fra 

instituttet til fakultetet, endringer i studieplanen og i forskjellige fag og retningslinjer 

for veiledning av masterstudenter. Stått på stand i kandidat-uken for å promotere 

valget og få noen til å stille som ITV. Begynt arbeidet med å kåre årets veileder og 

årets forelesere på instituttet. Planlagt Allmøte IØT. 

FTV: Erik har gått i instituttledermøte og skype-møte om valg med Ålesund og Gjøvik 

sammen med Camilla. Jobbet mye med organisering av valg og oppsett i valgweb. 

Deltatt på studenttingsmøte og jobbet med samarbeidsavtalen til studenttinget og 

studentrådene. Samt jobbet med saker om arbeidslivsrelevans i disiplinfagene og 

campus politisk plattform. 



Susanne Siden sist har jeg gått i Fakultetsstyremøte, hvor jeg og Live presenterte 

den psykososiale undersøkelsen. Der fikk vi mange gode tilbakemeldinger og 

innspill. Jeg har denne uken vært i UU-ØK, hvor blant annet Master i finansiell 

økonomi ble evaluert og vi fikk informasjon om hvordan faget Exphil vil være for ISØ- 

og HHS-studentene på nyåret. 

Camilla har Siden sist har jeg jobbet mye med valg, jeg har stått på stand med Michel 

og Jørgen og med studenttinget. Jeg har vært i instituttledermøte med Erik, hvor vi 

blant annet diskuterte studiebarometeret og opptaksrammer. Jeg har også hatt et 

smågruppemøte med Ålesund, Gjøvik og Erik. I tillegg har jeg bistått Lina og Nicolai 

med utformingen av den psykososiale undersøkelsen i Gjøvik. 

Live har siden sist vært i møter sammen med Susanne der vi har presentert den 

psykososiale undersøkelsen for fakultet. Vi har også vært i møte med 

utdanningsutvalget og diskutert master i finansiell økonomi og den nye ex.phil-

formen. Utenom det har det vært spennende å følge med på valget. 

Studiebarometeret frist 12.november. 5000,- i premie til det studieprogrammet som 

har flest besvarelser. Studentrådet kommer tilbake til hvordan vi kan disponere 

pengene. 

ØK-sak 50/19 Oppdatering på valget  

Susanne presenterte saken. Oppdatering på kandidater som har stilt og stand under 

valguka. Hva er veien videre? 

• En kandidat på hver stilling på HHS og FTV, to på en stilling i Gjøvik. 

• HHS og ISØ har stått på stand sammen. 

• IØT skal stå på stand i morgen. 

• Gjøvik har stått på stand. 

• Frist for å stemme er søndag 10.11. 

• Vinnere annonseres mandag 11.11. 

• Vanskelig å få folk til å stemme når det ikke er et reelt valg. 

• Lav valgdeltakelse og synlighet. 

• Det blir en evaluering av valget og diskusjon om hvordan dette kan gjøres 
bedre til neste valg.  
 

ØK-sak 51/19 Samarbeidsavtale med STI 
Erik presenterte saken. Vi skal vurdere om dette er en avtale alle kan stå inne for. Ut 
fra dette vil vi beslutte om en av FTV-ene kan få myndighet til å skrive under på 
avtalen. Det er ikke mulig å gjøre endringer i avtalen, så den skal vedtas i sin helhet. 

• Den tidligere Samarbeidsavtalen ble vedtatt før SR-ØK ble etablert og vi har 
ikke skrevet under på den tidligere. 

• Avtalen gjelder først og fremst for FTV-ene i studentrådene om at de skal delta 
på formøtene til styret og utdanningsutvalget og etterstrebe å ha deltakelse i 
Studenttinget.  

• Ledelsen skal delta på studentrådenes seminar og studentrådsmøter.  

• Avtalen gjelder ikke direkte for ITV-ene.  

• Avtalen har vært på høring til FTV-ene. 

• ITV-ene skal følge stillingsinstruksen til studentrådene. Dette gjelder også 
Gjøvik og Ålesund i forhold til om de skal sitte i Studentparlamentet eller ikke. 



• Det vil bli utarbeidet et forslag til økonomisk avtale på et senere tidspunkt.  

• Det skal jobbes med stillingsinstruksen til ITV-ene i SR-ØK sammen med de 
nye tillitsvalgte. Også instituttspesifikke instrukser. 

• Stillingsinstruksen skal vedtas på et allmøte. 

• I stillingsinstruksen står det at blant annet at ITV-ene skal bistå FTV-ene og til 
studentrådet Økonomi. 

• Det vil bli en større revidering av Studentdemokratiet på nyåret. 

• FTV-ene ber om fullmakt til å signere samarbeidsavtalen uavhengig av hva de 
andre studentrådet mener. 

• Votering – Avtalen ble enstemmig vedtatt i møte. 
 

ØK-sak 52/19 Psykososial undersøkelse 
Susanne la frem saken. FTV-ene har presentert undersøkelsen i ILM og 
fakultetsstyremøte. Positive tilbakemeldinger. Fakultet ønsker å bistå i 
metodearbeidet, slik at spørsmålene og undersøkelsen blir best mulig. Ønsker vi å 
gjennomføre disse undersøkelsene hvert år eller annen hvert år? Har ITV-ene 
presentert undersøkelsen og tiltak for instituttet? 
Innspill: 

• Undersøkelsen fører til mye etterarbeid, rekker ikke å gjøre noe annet i 
semesteret hvis den skal gjennomføres hvert år. 

• Svarprosenten vil gå ned og også studentenes interesse for å delta i 
undesøkelsen. 

• ITV-ene rekker ikke å sette inn tiltak og følge opp dette i den perioden de 
sitter. 

• Viktig å iverksette gode tiltak og ha tid til å implementere tiltakene. 

• Undersøkelsen må tilpasses hvert enkelt institutt. 

• Studentene bør ha eierskap til undersøkelsen. 

• Fakultetet ønsker å bistå med metode til spørsmålene. 

• SR-ØK skal ikke legge noen føringer for undersøkelsen, ansvaret ligger på 
instituttene. 

• HHS presenterte undersøkelsen i vår med instituttet. Generelt positivt. 

• ISØ presenterte den denne uka. De er positive og er endringsvillig og legger 
om hele fagplanen. 

• IIF har også presentert undersøkelsen i ulike fora. 
 

ØK-sak 53/19 FTV-ene orienterer 
Mission statement: 

• Susanne orienterte om at fakultetet økonomi i forbindelse med 
akkrediteringsprosessen skal opprette en arbeidsgruppe som skal utarbeide et 
Mission statement.  

• Arbeidet skal være ferdigstilt 24.mars 2020. 

• Det skal utarbeides 2 til 3 Mission statement for fakultetet. 

• De vil ha 2 studentrepresentanter som kan delta på noen møter nå i høst og 
på våren. Kom gjerne med forslag til eventuelle kandidater. 

 
Seminar våren 2020: 

• 7.-9. februar. Sett av datoen allerede nå. Det er obligatorisk for medlemmene 
i studentrådet ØK.  



• Aktuelt tema er stillingsinstruksene til ITV-ene og hvordan studentrådet skal 
jobbe våren 2020.  
 

Opptaksrammer: 

• Vurderer å øke opptaksrammene på BØA i Trondheim fra 270 til 310 
plasser. 

• Vurderer også å øke opptaksrammene på master i regnskap og revisjon i 
Trondheim fra 20 til 30 plasser.  

• Skal sette maksimumstall for alle studier.   
 

Siste SR-ØK høsten 2019 med avslutning: 

• 20. november kl.16:15-18.00, mulighet for avslutning med middag. 

• Konsulenten inviterer de nye tillitsvalgte til møtet for en erfaringsutveksling. 
 
Eventuelt  
Studiebarometeret: 

• Fakultetet deler ut premie på 5000,- til det studieprogrammet med mest 
oppslutning. 

• Må dele videre med studentene. 

• Gjøvik har blestet i forelesning. 

• HHS har foreleserne fått beskjed om å gjennomføre dette i forelesning. 
 

Stillingsinstruksen ITV-ene, en gjennomgang: 

• En generell og en instituttspesifikk instruks. 

• FTV-ene har en gjennomgang av den generelle delen og vil innkalle til et 
samarbeidsmøte i neste uke med ITV-ene. 

• De nye tillitsvalgte blir med på å vedta reviderte instruksen. 
 

Møtekritikk 

• Mange gode innspill. 

• Tydeligere Ordstyring. 

• Mere detaljerte sakspapirer. Presisere sakene. 

• Bli bedre på det tekniske. Eventuelt endre plattform. 
 
Diggerunde 
 
 
 
 
 


