
 

 

 
 

Studentrådet ØK 
        

 
Møtereferat Studentrådet ØK 

Dato:  25.09.19 

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), Martine 
Furuheim (HHS), Emilie Toska (HHS), Magnus Holan (IIF), Kubra Islek (IIF), Tina 
Torsdatter Davidsen (IØT), Lina marie Feste (IØTG), Nicolai Lillerud Axelsen (IØTG) 
 
Frafall: Jørgen Valseth (IØT), Michel Norum (IØT), Erik Hernes Berre (ISØ) 
Møteleder: Camilla Gjennestad  
Observatør: Karoline Abildsnes 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møtereferat 08.09.19 og møteinnkalling 24.09.19 ble godkjent i møte. 
 
Runde rundt bordet med en kort presentasjonsrunde til ny ITV i Gjøvik: 
 
FTV: Erik har vært på mange seminarer både vårt eget og STi sitt. Gått i de møtene 

han vanligvis går i og blitt utnevnt til komiteen som gir ut utdanningsprisen. 

Forbereder også nå sammen med Camilla tur til Gjøvik og presentasjon om 

psykososialt miljø på fakultetet. 

Camilla har jobbet med å lage SMART-målene til punktet om psykososialt miljø og 

bidratt til ferdigstillingen av handlingsplanen. Har være i instituttledermøte, FTV-

forum, SR-Siving og møte med KTV-ene på IØT. Videre har jeg planlagt og forberedt 

SR ØK-møte og planlagt tur til Gjøvik sammen med Erik.  

Live har siden sist vært i litt forskjellige møter, men fokusert mest på å komme meg 

skikkelig inn i stillingen som FTV. Det er gøy å virkelig komme inn i systemet, og 

begynne å forstå hvordan det fungerer. Vi FTV-ene har prøvd å komme i mål med 

oppgavene vi har hatt til nå- som søknad til velferdsmidler og fokusere på hva vi kan 

gjøre med det psykososiale miljøet på fakultetet. 

Susanne har siden sist jobbet med søknadsskjema til velferdsmidler og utarbeidet en 

handlingsplan for høsten sammen med de andre FTV-ene. Utover det har jeg gått i 

møter hvor det bla har blitt diskuterer saker angående psykososialt miljø, 

langsgående vurdering og BØA-samkjøringen. 



  
IØT: Nicolai Axelsen 25 år fra Jessheim, som studerer logistikk og forsyningskjeder 

sammen med Lina. Ny institutt-tillitsvalgt i Gjøvik. Engasjert i det som omhandler oss 

studenter, og tar for meg de rettighetene vi har og sprer disse videre. Jobber for 

øyeblikket i SAS, hvor jeg også har vært innom verneombudet i SAS, som også tar 

for seg mine arbeidskollegaers rettigheter og det som handler omhandler oss i denne 

bransjen.  

IØT Trondheim har gjennomført semesterets første møte i Studentrådet IØT. Der har 

vi blant annet diskutert hva det vil si å være KTV og PTV, hatt en 

forventningsavklaring og diskutert hvilke saker SR-IØT skal fokusere på dette 

skoleåret. Fokussakene våre er psykososialt miljø, synlighet av tillitsvalgte og faglig 

kvalitet.  

Vi har invitert til og forberedt oss på å holde et dialogmøte med instituttledelsen. 

Dette møte skal holdes førstkommende tirsdag og alle tillitsvalgte, samt 

linjeforeningsledere ved IØT er invitert. På dialogmøtet skal vi diskutere hvilken effekt 

Code of Conduct har hatt, hvilke andre tiltak vi kan sette i gang for å bedre det 

psykososiale miljøet ved instituttet, og hva vi skal fokusere på i den psykososiale 

undersøkelsen vi skal gjennomføre neste semester. Vi har vært på ledermøte. Her 

diskuterte vi blant annet hvorvidt vi kan stille krav til norskferdigheter når nye ITV-ere 

velges. Ledelsen synes vi kan stille krav til at ITV-ene skal snakke norsk ettersom det 

er vanlig praksis ved NTNU. Jørgen har deltatt på ansettelsesprosessen av ny 

førsteamanuensis i Eksperter i Team. Vi har informert om og delt søknadsskjema for 

velferdsmidler 

PTV IØT: Har vært i formøte med FUI, møte med Åste i Læringsmiljøutvalget for å 

snakke om hvordan flyttingen har påvirket studiet, SR-IØT og et møte med de 

tillitsvalgte på IØT.  

ISØ: Siden sist har vi sett litt på den psykososiale undersøkelsen og sett på hva vi 

ønsker å fokusere og se nærmere på. Videre har vi begge vært på møte med 

ledelsen på instituttet hvor vi blant annet snakket om eventuelle endringer i noen av 

SØK-fagene, hvordan det fungerer med referansegruppearbeid og arbeidet videre 

med SHOT-undersøkelsen. Erik har deltatt på møte ved programutvalget ved ISØ, 

fordelt lesesal-plasser på masternivå og avholdt 3 masterlunsjer ved ISØ. 

HHS: Stått på stand med frukt, snacks og kaffe kl. halv 8 til 8.15 for synlighet. 

Publisert søknad på Facebook til velferdsmidler, og snakka om velferdsmidler. Laget 

annonse i Rustblekka om hvem vi ITV-ene er, hva vi gjør og informasjon om valg. 

Planlagt møte med STØH om hvordan vi kan bedre det sosiale miljøet, tiltak og hva 

vi bør gjøre. 

IIF: Vi har laget en Facebook-side for tillitsvalgte ved institutt for internasjonal 

forretningsdrift. Arrangert en konkurranse med tre gavekort fra Sit. Vi har nådd 80 

likes på ei uke. Kubra har vært på Parlamentsmøte. Vi har hatt møte med Børsen 

Linjeforening. Videre har vi har i kontakt med Helland Møbler om sofagruppe til 

studentarealet og vært i kontakt med Rom&Tonik om støydemping av 

studentarealet. Vi har jobbet med søknader til Sit, Velferdsmidler og Kjell Holm 

Stiftelsen (lokal stiftelse) om inventar til studentarealet. Brukt tid på å finne 



møbler. Magnus har snakket med studieprogramleder om referansegruppe 

systemet. Kubra har vært i møte med fagansvarlige i Finansiell styring om å ha 

øvingstimer og vært i møte med studenter og fagansvarlige om 

Samfunnsvitenskapelig metode.  

STi: 
Sidan sist har eg vore på seminar med Studenttinget og med Studentrådet AD, på 

diverse internmøter med leiargruppa til Studenttinget, på diverse andre møter som 

fakultetsforum og FTV-forum. Torsdag 19.09. hadde vi NTNU-styremøte, der vi blant 

anna diskuterte. Protokollen for dette finn de 

på https://www.ntnu.no/adm/styret/saker. Eg har også vore i dialogmøter med fleire 

dekanar - sist på mandag med dekanatet på ØK.  

 
ØK-sak 40/19 Presentasjon av handlingsplan for høsten 2019 
Susanne presenterte forslag til handlingsplan som har blitt utarbeidet av FTV-ene på 
bakgrunn av diskusjonen på seminaret med prioritert rekkefølge.  
Psykososialt miljø:  

• FTV-ene skal presentere resultatene fra de instituttvise psykososiale 
undersøkelsene på ledergruppemøte. 

• Gjøvik må også gjennomføre en slik undersøkelse. 

• FTV-ene forslår å arrangere en Workshop med alle tillitsvalgte for å komme 
med konkrete tiltak for å forbedre det psykososiale miljøet. Hvis KTV-ene skal 
delta må dette gjøres på hver enkelt campus.  

• Forslag at det organiseres i forbindelse med et studentrådsmøte. I slutten av 
et møte.  

• Hvis man ikke allerede har presentert den psykososiale undersøkelsen for 
instituttet kan det være lurt at dette arbeidet blir presentert samtidig.  

• På studentrådsmøte 16.oktober blir det gjennomført en workshop i slutten av 
møtet. 

Synlighet:  

• ITV-ene legger ut oppdateringer på facebook.  

• SR-ØK stand i løpet av semesteret (dele ut snacks). 

• Presentere seg i forelesninger. 

• Plakater SR-ØK og institutt-spesifikk, som henges opp på deres 
identitetsareal. 

•  Ålesund har allerede laget en plakat som vil bli lagt ut på facebook. 
 
Faglig kvalitet:  

• Referansegruppesystemet, tydeliggjøre for at det er de administrativt ansatte 
ved fakultet/ institutter som har ansvar for at referansegrupperapporter blir 
levert inn og har ansvar for å legge dette inn i kvalitetssikringssystemet.  

• Samkjøring av BØA, alle studenter skal ha likt tilbud på tvers av campus.  

• Formen på eksamen skal samsvare med læringsmålene og at det skal være 
relevant for arbeidslivet. Dette har også sammenheng med høringen om 
langsgående vurdering. 

• Live refererte til møte i utdanningsutvalget, hvor tema var at enkelte 
vitenskapelige ansatte velger den enkleste løsning i forhold til eksamensform        
(multiple choice). Det må en holdningsendring til. 
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Diskusjon/ innspill: 

• Kan det være for mange mål. Dette er avhengig av hvor langt de institutt-
tillitsvalgte har kommet i arbeidet med den psykososiale undersøkelsen. 

• Dette er mål som ikke nødvendigvis skal være nådd i løpet av dette semesteret, 
men at det blir satt på dagsorden. 

Hva legger dere i å lage en rapport/ konklusjon? 

• En rapport bør vise de store linjene i undersøkelsen og eventuelt forslag til tiltak. 

• IØT kan dele med SR-ØK hvordan de laget rapporten. De laget også et hefte 
med de viktigste punktene som kom frem i undersøkelsen. Dette ble delt ut til 
studentene på IØT.  

• Vi på IØT er nå i gang med en evalueringsprosess av effekten av Code of 

Conduct. Vi skal arrangere et dialogmøte med de tillitsvalgte, 

linjeforeningslederne og instituttledelsen. Der vi ønsker å hente ut informasjon 

om hvordan de ulike har opplevd implementeringen av Code of conduct og om 

den har hatt noen praktisk effekt. Vi ønsker også at den psykososiale 

undersøkelsen vi tenker å sende ut neste vår skal ha en bolk om effekten av 

CoC. 

Handlingsplanen for studentrådet økonomi høsten 2019 ble vedtatt i møte. 
 

• Selve dokumentet blir sendt ut på e-post til alle medlemmene i studentrådet ØK. 
 

ØK-sak 41/19 Velferdsmidler 
Susanne presenterte saken.  

• Søknadsskjema til velferdsmidler ble lagt ut mandag 16.september. 8 Søknader 
er kommet inn så langt. Alle institutt på økonomi har søkt. Søknadsfrist søndag 
29.september. 

• FTV-ene vil behandle søknadene etter fristen. 

• Innspill fra Erik ISØ. Er det sendt ut en felles mail til alle studentene på fakultet 

for økonomi? Jeg synes ikke vi kan anta at alle bruker facebook. 

• Det har blitt lagt ut på innsida, men er kun er formalitet. FTV-ene sendes også 

ut en felles e-post. 

ØK-sak 42/19 Psykososial undersøkelse  
Camilla orienterte om saken. FTV-ene vil presentere resultatene fra de psykososiale 
undersøkelsene gjennomført på de ulike instituttene for dekan og instituttledere. 

• FTV-ene ønsker tilbakemelding fra institutt-tillitsvalgte på hva de viktigste 
funnene er. 

• ITV-ene sender inn innspill til ftv@sr-øk.no innen fredag 4.oktober. 
 
ØK-sak 43/19 Adferds-kodeks/Code of Conduct  
Camilla presenterte saken. 

• Som nevnt på seminaret har IØT en egen adferds-kodeks for sine studenter. 
Vi ønsker å finne ut om andre institutter har noe lignende og om noen 
institutter har en adferds-kodeks for sine ansatte. Er det et ønske å opprette 
noe lignende på de instituttene som ikke har en adferds-kodeks?  

 

Innspill: 
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• HHS- vet ikke om instituttet har en felles adferds-kodeks, men ønsker å jobbe 

med dette. 

• ISØ Erik kjenner ikke til noe lignende på ISØ. Vi skal gå gjennom SHOT-

undersøkelsen med ISØ neste uke og da kan vi vurdere hva som her 

hensiktsmessig å gå videre med. Jeg tror ikke det er behov for det, men jeg vil 

veldig gjerne høre IØT sine erfaringer. 

• Susanne og Live har vært i møte i utdanningsutvalget (UU) hvor de tok opp 

dette. UU synes dette er et godt initiativ og synes at dette bør komme fra 

instituttet. 

• Studentene ved IØT har et samarbeid med instituttet om felles adferds-

kodeks. 

• ITV-ene på IØT hadde møte med KTV-ene i går, hvor de fikk tilbakemelding 

om at studentene merker at adferds-kodeksen har en positiv effekt.  

 
 
 
ØK-sak 44/19 Medarbeidersamtaler 
Camilla orienterte om saken. 

• FTV-ene skal ha medarbeidersamtaler med alle ITV-ene, som vil bli 
gjennomført før neste studentrådsmøte 16.oktober. 

• Medarbeidersamtalen skal legge til rette for at de tillitsvalgte kan utføre vervet 
sitt på best mulig måte og skape et godt arbeidsmiljø for studentrådet ØK. 

• Det vil bli sendt ut veiledende spørsmål i forkant av samtalen.  

• FTV-ene har fordelt ansvaret slik: Erik IIF, Susanne HHS, Live ISØ, Camilla 
IØT. 

• FTV-ene vil ha en gjennomgang av den generelle stillingsinstruksen til institutt-
tillitsvalgte og ITV-ene må lage en spesifikk stillingsinstruks for sitt institutt. 
 

ØK-sak 45/19 FTVene orienterer 
Oppsummering av møter og saker FTV-ene jobber med. 
Erik presenterte saken.  

• På FTV-forum ble Samarbeidsavtalen mellom studentrådene og STi 
gjennomgått. Mest redaksjonelle endringer. STi skal være observatør på 
studentrådsmøtene og det skal tilstrebes og være en representant fra hvert 
studentråd på Studenttingsmøtene. Det er stillingsinstruksen for ITV-ene i 
studentrådene som er gjeldende. 

• STi ønsker en revidering av strukturen til Studentdemokratiet i løpet av 2020. 

• Høring om langsgående vurdering. Definisjoner av ulike eksamensformer og 
hvilke som skal gjelde i fremover. Dette for å ivareta studentens rettigheter når 
det gjelder vurderingsform ved eksamen på en god måte. Kom gjerne med 
innspill til FTV@sr-ok.no innen 7.september. Karoline er tilgjengelig for 
spørsmål. 

• Valg- oppfordrer allerede nå til å finne aktuelle kandidater og at sender inn 
kandidatskjema. 

• Blesting uke 44 og valg uke 45. 

• Det er opprettet et valgstyre for å ivareta prosessen på en bedre måte. Erik og 
Camilla ansvar for valget til SR-ØK. 
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• HHS ønsker at det skal være en overlapp av tillitsvalgte fra og med valget 
H2019. Dette for å ivareta kontinuiteten i vervet. 

• Det er krav til norskkunnskap for å kunne utføre vervet som ITV på en god 
måte. 

• Camilla og Erik skal besøke Gjøvik 1.oktober. 
 
Eventuelt  

• På instituttledermøte ble det tatt opp at det ønskes en studentrepresentant til 
utarbeidelse av Mission statement ved akkreditering. Det blir opprettet en 
gruppe hvor de ønsker 2 studentrepresentanter. I utgangspunktet skal 
arbeidet være ferdig i mars 2020. 

• Overlapp av ITV-er (IØT og HHS). HHS ønsker dette. IØS skal diskutere dette 
nærmere. 

• Alle medlemmene i SR-ØK oppfordres til å legge ut dokumenter på T-området 
for å sikre god erfaringsoverføring. 

• Forventninger fra FTV-ene at de institutt-tillitsvalgte gjør det vi har blitt enige 
om å gjøre. 

• HHS- Spørsmål/ henvendelser på facebook må besvares slik at vi kan hjelpe 
hverandre. 

• FTV-ene ønsker at studentrådet kan gjøre noe sosialt etter 
studentrådsmøtene. 

 
Møtekritikk 

• God møteledelse og gode diskusjoner. 

• God struktur, konkret plan. 

• Det tekniske fungerer bra. 
 
Diggerunde 

 

 


