
 

 

 

 

 
 

Studentrådet ØK 
        

 
Møtereferat Studentrådet ØK 

Dato:  22.01.20 

Tid: kl.16:15-18:00 

Sted: Gamle fysikk, Store møterom 
   
Tilstede: Camilla Gjennestad (FTV), Erik Solberg Finnes (FTV), Live Berg Kile 
(FTV), Line Ås Finberg (FTV), Jørgen Valseth (IØT), Kristin Solberg Wahl (IØT), Eirik 
Hernes Berre (ISØ), Yngvild Løken (HHS), Hanne Berit Tuterud Nordølum (HHS), 
Thea Overvåg Tafjord (IIF), Kubra Islek (IIF), Tobias Røed (AU). 
 
Frafall: Lisa Yael Hercz (ISØ), Lina Marie Feste (IØTG), Nicolai Lillerud Axelsen 
(IØTG) 
 
Møteleder: Live Berg Kile  
Observatør: Tobias Røed 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møteinnkalling SR-ØK 22.01.20 ble godkjent i møte.  
 
Presentasjonsrunde av vårens studentråd: 
 
FTV: Camilla FTV, studerer master økonomi og teknologiledelse 5.kl. 
Siden sist planlagt studentrådsmøte, deltatt på instituttledermøte og svart på e-post. 
Live FTV, studerer samfunnsøkonomi. Planlagt studentrådsmøte. 
Erik FTV, studerer bachelor i økonomi og administrasjon. Planlagt studentrådsmøte. 
Informerte om at FTV-ene blir invitert til frokostmøte med dekan i februar 2020. 
Håper studentrådet IE kan komme med innspill til saker. 
Line FTV, ny FTV, studerer bachelor økonomi og administrasjon. 
  
Konsulent: Kristin konsulent for studentrådene økonomi, informasjonsteknologi og 
elektroteknikk og for ingeniørene. Samarbeider med FTV-ene, deltar som sekretær 
på studentrådsmøtene og gir hjelp og støtte til studentrådene slik at dere kan utføre 
vervet på en best mulig måte. Kom gjerne innom kontoret mitt eller send e-post. 
 
IØT: Jørgen ITV, men har også vært ITV tidligere, studerer master i økonomi og 
teknologiledelse. Kristine ITV, studerer master i økonomi og teknologiledelse 4 kl. 
Skal gjennomføre en psykososial undersøkelse og har hatt møte med studentrådet 
IØT.  
 



 

 

ISØ: Eirik ITV, studerer master i samfunnsøkonomi. Arrangert eksamenslunsj til 
masterstudentene. 
Lisa ITV, studerer bachelor i samfunnsøkonomi. 
 
HHS: Yngvild ITV, men har vært FTV tidligere, studerer bachelor økonomi og 
administrasjon.  
Hanne Berit ITV, studerer master i økonomi og administrasjon. 
 
IIF: Kubra ITV, studerer bachelor i økonomi og administrasjon. 
Thea studerer bachelor i økonomi og administrasjon. 
Thea skrev et innlegg om seg selv på ITV Facebook - siden vår. Vi startet en 
konkurranse på Facebook siden vår, for å få flere følgere. Til konkurransen søkte vi 3 
gavekort fra SiT kantine verdt 75 kr hver. Vi har hengt opp informasjonsplakater om 
ITV. Kubra har vært på et møte med instituttleder, kontorsjef og studiekonsultene om 
ansvaret over studentarealet. På møtet skulle vi komme til en beslutning om 
ansvaret, men vi skal ha et møte til. Kubra har vært med på tillitsvalgtkonferanse i 
Ålesund. Kubra har utarbeidet atferds-kodeks for studentopptreden i form av en et A3 
plakat.  
 
AU: Tobias, internasjonalt ansvarlig. Siden sist har jeg planlagt tillitsvalgtkonferansen 
og deltatt på ledersamling på Oppdal. 
 
ØK-sak 01/20 Forventningsavklaring 
Erik orienterte om forventningene til rollen som institutt-tillitsvalgt (ITV). 

• Send e-post til FTV@sr-ok.no, da får både FTV-ene og Kristin svar. 

• Det er obligatorisk oppmøte, må gi beskjed til konsulent Kristin.  

• ITV er et lønnet verv. 

• Studentrådsmøtene er et fora for erfaringsdeling. 

• Gjennomgang av møteteknikk for studentrådet økonomi. 

• Forventninger om at dere følger opp på instituttnivå. 

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

• Lese erfaringsskriv, oppdatere etter hvert, man har ulike måter å jobbe på. 
 
Forventninger til FTV-ene tar vi opp som tema på oppstartseminaret. 

• 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. 

 
Møtetidspunkt studentrådsmøtene våren 2020: 

• Onsdag kl.16:15 – 18:00, ca. hver 3. uke. Kristin har sendt ut en møteoversikt i 
outlook. 

 
Studentdemokratiets arkivsystem (T:område) 

• 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.  
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• Anbefales å koble til VPN slik at dere kan koble til NTNUs nett og nå interne 
ressurser og nettverksområder utenfra. 

 
ØK-sak 2/20 seminar 
Live presenterte saken. 

Oppstartsseminar 7.- 9. februar: 

• Turen går til Frosta sammen med studentrådet IE. 

• Buss fra Campus Kalvskinnet ved Trøndelag teater kl.16:30 rett etter 
tillitsvalgtkonferansen. 

• FTV-ene skal ha planleggingsmøte med SR-IE fredag 24.Februar. 

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

• Tips om at det legges opp til sosiale aktiviteter for å bli kjent og at den faglige 
bolken ikke blir for lang. 

• Gjerne mere av praktiske arbeidsoppgaver, workshop og gruppearbeid. 

• Send gjerne flere innspill på e-post. 
 

 
Studenttinget arrangerer tillitsvalgtkonferanse for alle tillitsvalgte ved NTNU 7. februar 
kl.10.00-16:30. 

• Konferansen er ment som opplæring for nye tillitsvalgte og for å gi påfyll til de 
som allerede har vært med en stund.  

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

• Første man til mølla. 
 

ØK-sak 3/20 FTV- ene orienterer  
- Plakat. Vi vil gjerne at alle har med SR-ØK genser til oppstartsseminaret sånn vi får tatt 
bilde til plakat. Ålesund og Gjøvik fikser bilde selv, og sender det til FTV - ene.  

Flere kvinner til Finans 

• Erik presenterte saken. Fakultetet har kommet med forslag om å etablere en 
finansgruppe for kvinner på tvers av instituttene. Det viser seg at få kvinner velger 
finans.  

• Det skal være opprettet en finansgruppe på IØT. ITV-ene på IØT undersøker 
hvordan den fungerer. 

• Dette er ikke nødvendigvis en tillitsvalgtsoppgave, men SR-ØK kan undersøke 
om det er studenter som kan være interessert i være med i en slik gruppe. 

• Fakultetet kan ikke pålegge SR-ØK, men vi kan gjøre det på eget initiativ.  

• Forslag om å arrangere åpne arrangement om finans, invitere gjesteforelesere. 

• Lukkede faggrupper, hvor man må ha kompetansekrav, gjør at færre blir 
rekruttert. 

• FTV Live kan ta et initiativ for etablering av finansgrupper og fint om dere ITV kan 
høre om/ kjenner til noen som kan være interessert. 

 

Stillingsinstruks ITV 

Live presenterte saken. 

• FTV - ene har sett over den generelle stillingsinstruksen til dere ITV - ene og 

har omformulert den for å matche bedre det dere faktisk gjør i arbeidet som 

ITV - er. 

• Instruksen skal være ferdigstilt til allmøte for Økonomi innen valget. 

• Live hadde en gjennomgang av forslaget i møte. 



 

 

 

Innspill: 

• Formål - Bindeledd og studentrådet ØK 

• Myndighet PTV/KTV – flytte over til instituttspesifikk 

Arbeidsoppgaver: 

• Hvordan synliggjøring blir gjennomført må være opp til ITV-ene. 

• Kravet om 2 stand bør endres. 

• Må ha tiltro at ITV-ene gjør det som skal gjøres for å synliggjøre arbeidet sitt. 

• Forslag at ITV-ene skal ha kjennskap til kvalitetssikringssystem og 

varslingssystemet ved NTNU. 

• ITV-ene skal være en kontaktperson som har taushetsplikt som skal være 

tilgjengelig for studentene og kjenne til hvordan slike system kan brukes. 

• Forslag at varslingssystemet og kvalitetssikring-systemet kan være et tema på 

seminaret eller på et studentrådsmøte. 

• Studentombudet ved NTNU har god oversikt over studentenes rettigheter og 

er tilgjengelig for spørsmål. FTV-ene har avtalt at studentombudet skal   delta 

på studentrådsmøte ØK 25.02.20. 

•  Godtgjørelse ITV: 100 timer pr semester, men dette varierer. 

• Alle må sjekke arbeidskontrakten om hva de faktisk får utbetalt. 

• Noen får prosent og noen får timebetalt. 

• FTV-ene tar med innspill til neste SR-ØK 

 

Møtekritikk 

• Godt møte. 

• Forbedre sakspapirer til neste møte. 

Diggerunde 

 

Workshop om den instituttspesifikke stillingsinstruksen  
Live presenterte saken. Instruksen skal være ferdigstilt til allmøte for Økonomi innen 
valget. 

• FTV - ene har sett over den generelle stillingsinstruksen til dere ITVene og har 
omformulert den for å matche bedre det dere faktisk gjør i arbeidet som ITVer. 
Men som dere vet så varierer oppgavene fra institutt til institutt, og vi har 
dermed bestemt at hvert institutt skal nå være med å utarbeide et utkast til sin 
instituttspesifikke stillingsinstruks, det blir gjennomført under møtet i 
Trondheim, Ålesund og Gjøvik. 

•  Vi ønsker at dere skal reflektere rundt deres instituttspesifikke 
arbeidsoppgaver. Her er forslag til spørsmål som gjerne kan drøftes.  

Drøftespørsmål:  
Bør det stå i stillingsinstruksen om man skal ha kontortid?  
Spesifisering av antall stand som er minimumskrav i året?  
Hvor mange timer har dere ITV-er, er det likt og bør det da stå på instruksen? 

 



 

 

Hvor spesifikt ønsker dere å ha det instituttspesifikke, da det både kan klargjøre for 
kandidater hva som er de faktiske oppgavene, men også få instruksen til å se veldig 
lang og komplisert ut.  
Hva er hovedformålet til stillingsinstruksen? Å forklare for de som har vervet eller de 
som ønsker å søke vervet?  
 
 

 


