
 

 

 

 

 
 

Studentrådet ØK 
        

 
Møtereferat Studentrådet ØK 

Dato:  09.02.20 

Tid: kl.10:15-12:00 

Sted: Valberg Slektsgård, Frosta 
   

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), Lina Marie Feste (IØTG), Tobias Røed 
(AU). 
 
Frafall: Lisa Yael Hercz (ISØ), Nicolai Lillerud Axelsen (IØTG) 
 
Møteleder: Camilla Gjennestad 
Observatør: Tobias Røed 
Referent: Tobias Røed 
 
Saksliste: 
Møtereferat SR-ØK 22.01.20 ble godkjent i møte.  
Møteinnkalling SR-ØK 09.02.20 ble godkjent i møte. 
 
Runde rundt bordet: 
FTV: Camilla -Siden sist har jeg planlagt seminaret sammen med de andre FTV-ene 

og IE, jobbet med stillingsinstruksen til ITV og planlagt Studentrådsmøte på 

seminaret. I tillegg har jeg deltatt i FTV-forum og i instituttledermøtet. På 

instituttledermøte gikk vi blant annet gjennom tildelingsbrevet fra 

Kunnskapsdepartementet og økonomien til fakultetet.  

Live-Siden sist har det ikke vært noen møter, men vi jobber fortsatt med å organisere 

semesteret og fastsette dato for alt vi skal gjennomføre. Fremover starter de møtene 

jeg går i, og det blir spennende. 

Julie - Siden sist jeg vært i internmøter og deltatt i FTV-forum. Jeg har også vært 

med på å planlegge seminaret sammen med de andre FTV-ene ved IE og ØK.  

Erik- Planlagt seminar sammen med de andre FTV-ene og IE og studentrådsmøte. 

IØT: Vi har fortsatt arbeidet med den psykososiale undersøkelsen. Vi har fått innspill 
fra alle programmene på instituttet, samt instituttledelsen, og gjort endringer der vi 
har sett det er nødvendig.  



 

 

Vi har diskutert flere saker med ledelsen, deriblant utveksling, valg av 

teknologiretning og hovedprofil på Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk), 

sensurfrister og resultatene fra studiebarometeret.  

Vi har vært på første møte i studieutvalget. Der avgjorde vi blant annet at vi skal 

gjennomføre en undersøkelse om faglig kvalitet på instituttet annethvert år. Dette vil 

bli i årene vi ikke gjennomfører den psykososiale undersøkelsen.  

Vi har gjennomført et møte (egentlig i dag mandag 10 feb.) med instituttledelsen og 

de klassetillitsvalgte ved IØT om resultatene av studiebarometeret. Her så vi 

sammen på resultatene for programmene våre, og diskuterte hvilke områder vi bør 

forbedre oss på og hva vi kan gjøre.  

ISØ: Eirik har vært i dialog med instituttet om mastersermoni og deltatt i to møter i 
fremtidens HUMSAM. 
 
HHS: Siden sist har Yngvild og jeg satt oss inn i vervet og vært på 
tillitsvalgtkonferanse. 

IIF: Vi hadde et møte med studiekonsulentene og kontorsjef for å ta siste 
beslutningene om studentarealet. Vi har hatt klassens time og vært med på 
instituttstyremøte. Kubra har vært med på allmøte med faglig ansatte med IIF om 
studiebarometeret. Thea har vært på møte med foreleser i Mikroøkonomi om fagets 
arbeidskrav og krav til obligatoriske oppmøte. Skrevet innlegg på Facebook om 
studentarealets nye navn. Utformet den engelske versjonen hvilke krav vi har til 
studentarealet.  
 
AU: Siden sist har jeg vært på møte med internasjonal seksjon og diskutert 

beredskapsplan for NTNU studenter som er på utveksling i kriserammede land. Jeg 

har deltatt på bærekraftkonferansen i Bergen. Ellers har vi hadde vanlig 

møtevirksomhet med ledergruppen og planlagt seminar med Studenttinget. 

 
ØK-sak 04/20 – Velferdsmidler  

Forslag om at man kan søke om midler både på våren og på høsten. Dette 

diskuteres.  

Det diskuteres videre om hva som blir søkt velferdsmidler til. Er det kun gode 

velferdstiltak det søkes om?  

 

Ønsker ITV-ene å være delaktige i prosessen?  

• Kun i en avklaringsprosess rundt kriteriene for å kunne søke / innvilge 

søknader. (forslag: publisere en eksempelssøknad). 

• Det vil også være hensiktsmessig å informere linjeforeningene godt. Det 

diskuteres rundt dette (generell enighet).  

 

Resultat: Det deles ut på våren. ITV-er er ikke delaktige i prosessen.  

 

ØK-sak 05/20 – Stillingsinstruks  



 

 

Forslag til hva som kan stå i stillingsinstruksen presenteres. Videre formidles det et 

ønske om å høre med fakultetet om hvorfor det eksisterer ulikt antall timehonorar. 

Det diskuteres rundt dette.  

 

Allmøte på ØK for å vedta endringer i stillingsinstruksen. Det må ikke kun arrangeres 

allmøte for dette, men det kan godt kombineres med «vanlig» allmøte.   

 

ØK-sak 06/20 – Forventningsavklaringer  

Hva som forventes av ITV-ene presenteres.  

 

Hva forventer ITV-ene av FTV-ene?  

- At de svarer på mail. Det forventes ikke at svaret nødvendigvis kommer 
samme dag.  

- Hvis det er krise så forventes det at FTVene er tilgjengelige på alle 
kommunikasjonskanaler.  

- Jevnlig oppdatering på saker som skjer. Ikke kun saker som blir tatt opp på 
møter, men få informasjon rundt hva som «rører» seg. Dette trenger ikke være 
et omfattende skriv om hva som foregår, men kort informere om hva som 
skjer. Dersom det ønskes mer utfyllende informasjon så vil dette etterspørres.  

 

ØK-sak 07/20 – FTV-ene orienterer  

FTV-ene orienterer om valg. Tidspunktet for promouke /valg diskuteres.  

 

Valget blir avholdt samtidig med NTNU-styret.  

 

Akkreditering. FTV-ene orienterer.  

 

Kvinner i finans. Det orienteres.  

 

Økonomien til fakultetet. Det orienteres.  

 

Eventuelt/møtekritikk  

Neste SR-ØK seminar: Det må stå noe annet enn pent da dette kan tolkes feil. Dette 

blir tatt til etterretning.  

 

Diggerunde  

 

Alle digger.  


