
 

 

 
 

Studentrådet ØK 
        

 
Møtereferat Studentrådet ØK 
Dato:  16.10.19 
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), Nicolai Lillerud Axelsen (IØTG), Michel Norum (IØT), Eirik 
Hernes Berre (ISØ), Karoline Abildsnes (STi) 
 
Frafall: Jørgen Valseth (IØT), Martine Furuheim (HHS) 
Møteleder: Live Berg Kile  
Observatør: Karoline Abildsnes 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møtereferat 24.09.19 og møteinnkalling 21.10.19 ble godkjent i møte. 
 
Runde rundt bordet: 
FTV: Susanne: Siden sist har jeg jobbet med å utforme innspill til høring om 

langsgående vurdering, samt hatt medarbeidersamtaler med ITV-ene på HHS. I 

tillegg har hun jobbet mye med å behandle søknader til velferdsmidler sammen med 

de andre FTV-ene. Utover det har hun gått i UU-ØK sammen med Live, hvor 

kvalitetssikringssystemet på fakultetet ble revidert. Her frontet vi blant annet 

viktigheten av at referansegrupperapportene legges i kvalitetssikringssystemet, samt 

at oppfølgingen av resultatene fra rapportene bør bli bedre.  

Live: I det siste har det vært litt stille med møter, men denne uken er det fullt på med møter. 

Vi har siden sist gått gjennom velferdsmidler, og fått masse nyttig informasjon om valget som 

er snart. Jeg og Susanne har vært i UU-ØK og kommet med flere innspill om hva som er 

viktig for oss studentene når kvalitetssikringssystemet skal revideres. Torsdag skal vi 

presentere de psykososiale undersøkelsene for fakultetsstyret.  

Camilla: Siden sist har jeg vært i Gjøvik sammen med Erik, hvor vi fikk en god 

omvisning på campus, hilste på seksjonsledelsen og deltok på KTV-møte. Erik og jeg 

har også presentert resultatene fra de psykososiale undersøkelsene på 

instituttledermøte. Videre har jeg gjennomført medarbeidersamtaler med alle ITV-ene 

på IØT, jobbet med planleggingen av valg sammen med Erik og bidratt i  fordelingen 

av velferdsmidler.    



 

 

 

Erik: Presentert psykososial undersøkelse i instituttleder møte sammen med Camilla. 

Vært på Gjøvik tur med Camilla. Avholdt medarbeider samtaler. Jobbet masse med 

valg og klargjøringen av valg. Jobbet med Dagens næringslivs avtale til NTNU. Blitt 

utnevnt til representant i det sentrale læringsmiljøutvalget på NTNU. 

IØTG: Nicolai og Lina skal på kvalitetsseminar torsdag og fredag denne uken. Lina 
har brukt tid på å lære opp Nicolai som ITV. I tillegg har vi vært på møte med 
seksjonsledelsen.  
 
IØT: Avholdt dialogmøte med instituttledelsen, tillitsvalgte ved instituttet og 

linjeforeningsledere med fokus på effekt av code of conduct. Deltatt i en 

ansettelsesprosess. Assistert KTV fra indøk 5. Klasse med å utforme 

Kardemommeby-regler for bruk av datasal. 

PTV logistikk: Hatt medarbeidersamtale, vært på ledermøte og dialogmøte med 

instituttet, fått satt opp møte med styret i Logitas for å diskutere hva som kan gjøres 

fremover for samholdet og tilhørigheten på studiet 

ISØ: Jobbet med presentasjonen om den psykososiale undersøkelsen som vi skal 
holde for ledelsen på instituttet senere i høst. Hengt opp ITV plakater på skolen. 

HHS: Hengt opp begge plakatene, ITV og SR-ØK. STØH seminar og presentert ITV-

rollen. 

Lunsj med administrasjonen og diskutert saker som angår instituttet, spesielt 

fadderuken og kildesortering på bygget. Begynt å legge ut Handelsnytt etter ønske 

fra administrasjonen. 

Prøvd å få folk til å søke på velferdsmidler og oppdatert Facebook-siden.  

IIF: Har jobbet med en resolusjon for mastersal-plasser og hvordan dette kan løses. 
Gjennomført KTV møt og to møter med Børsen Linjeforening. Levert søknader om 
velferdsmidler, SIT-støtte og ekstern støtte. 

STi: I denne perioden har en del tid gått med til organisering av valgukene (v. 44-45), 

i kraft av Studenttingets valgstyre. På mandag sendte jeg inn samlet høringssvar fra 

Studenttinget om Langsgående vurdering ved NTNU, der vi fikk mange gode innspill 

fra studentrådene. Jeg har ellers vært på FTV-forum, møter med studentrådene jeg 

følger opp, samt diverse internmøter i ledergruppa. Førstkommende torsdag (17.10) 

er det Studenttingsmøte, der alle studenter har tale- og forslagsrett. Studenttinget 

skal her blant annet vedta Campuspolitisk plattform, revidert samarbeidsavtale 

mellom Studenttinget og Studentrådene, og resolusjon om arbeids-relevans i 

disiplinfagene. Det skal også velges student-representanter til Skikkethetsnemda, 

Læringsmiljøutvalget og Klagenemda. I tillegg til dette, er jeg dypt inne i 

sakspapirene til det kommende Styremøtet ved NTNU, 31. oktober.  



ØK-sak 47/19 Velferdsmidler  
Susanne presenterte hvem som har fått tildelt velferdsmidler H2019.  

• 8 søknader ble innvilget. Alle institutt var representert.  

• Vi har gitt støtte til: 
o Kaffetrakter til identitetsareal i Gjøvik 
o Inventar til studentenes identitetsareal i Ålesund. 
o Fellesmasterlunsj på tvers av masterprogram i regi av Børsen 

linjeforening 
o Julelunsj i eksamensperioden, et samarbeid med STØH og Pareto 
o Felles masterlunsj og eksamensfrokost på tvers av masterprogram i 

regi av masterstudenter. 
o Bowling i regi av Poka Yoka. 

• Pengene blir delt ut denne uken, rapport skal sendes inn innen 15.desember. 

• Søknadene som ikke ble innvilget oppfylte ikke retningslinjene vi hadde satt. 
 

Evaluering/innspill: 

• Vi fikk få søknader og de var lite tydelig/ konkret. 

• Informasjonen kom ikke ut til alle linjeforeningene. 

• Ordlyden i teksten gjorde kanskje til at færre søkte.   

• Være tydeligere i hva det skal stå i søknaden. 

• Det skulle vært lagt ved en mal for kostnadsestimat til søknaden. Dette ble 
etterspurt i etterkant av fristen. 

• Søknadsfristen var litt kort. Man trenger tid til å planlegge forslag til gode tiltak 
og lage gode søknader. 

• Forslag og legge ved gode eksempler på tiltak man kan søke på. 

• Åpne opp for at ITV-ene kan være med i søknadsprosessen. Da må man ta 
høyde for eventuelt inhabilitet.  

• Hvis prosessen blir lagt til våren kan det åpnes opp for gode edruelige tiltak 
som angår fadderuken. 

 
 
ØK-sak 48/19 Valg  
Erik orienterte om saken.  

• Valgstyret ved Per Kristian Røkkum Berget (Styremedlem, NTNU) har sendt ut 
et skriv for valget H2019. 

• Promoteringsuke blir i uke 44, 28.oktober -3.november. 

• Fokus i promoteringsuken er å skaffe kandidater. 

• Studentrådet ØK trenger to nye ITV på HHS med overlapp, en ITV fra Gjøvik 
og en fra Ålesund. En FTV 4 og en FTV HHS. 

• Valguken er i uke 45, mandag 4.-søndag 11.november.  

• Fokus i valguken er å opplyse om at det er valg, og få studentene til å 
stemme. 

• Det skal også være valg til Studenttinget og det er ønskelig å samkjøre 
valgene slik at studentene kan bruke sin stemmerett alle steder på en gang. 

• Valget vil være åpent fra mandag 04.11 kl. 08:00 til søndag 10.11 kl. 23:00. 
Det vil være mulig å melde sitt kandidatur frem til fredag 1. november kl. 23:59 
slik at FTV-ene kan legge kandidatene inn i valg-web før valget åpner mandag 
04.11.  

• Valgkurs blir arrangert på tirsdag 22. oktober kl. 18:15-19:45 på Gløshaugen. 



• Det er utarbeidet kandidatskjema i Forms. 

• Oppfordrer ITV-ene i Trondheim å promotere valget på Handelshøyskolen, 
Kjel og der logistikkstudentene er. 

• Det er opprettet Facebook-arrangement i forbindelse med Studentvalget 
H2019. Fint om dere kan dele dette. 

  
ØK-sak 49/19 FTV-ene orienterer  
Oppsummering av møter og saker FTV-ene jobber med. 

• Camilla og Erik har deltatt ILM. De presenterte resultatene fra den 
psykososiale undersøkelsen gjennomført på de ulike instituttene. Ledelsen er 
positiv til code of conduct. Revidering av fremtidens teknologistudenter og 
Hum-sam ble tatt opp i møte. Ledelsen ønsker ikke at dette skal gå på 
bekostning av akkrediteringsprosessen. 

• Dekanen ønsker 2 studentrepresentanter fra to ulike institutt til å delta på 
mission Statement. 

• Live og Susanne skal presentere den psykososiale undersøkelsen på 
fakultetsstyremøte torsdag 17.10.19. 

 
 
Eventuelt – ingen saker 
 
 
Møtekritikk  

• Vel gjennomført. 

• Gode innspill. 

• Bedre ordstyring til neste gang. 
 
Diggerunde 
 
Workshop psykososial undersøkelse med klassetillitsvalgte 

• Det ble diskutert konkrete tiltak ut fra resultatene i undersøkelsene som ITV-
ene kan fremme for instituttledelsen, og som FTV-ene kan fremme for 
fakultetsledelsen.  

 


