
  
  

Studentrådet ØK  
  
  
Møteinnkalling Studentrådet Økonomi  
  
Dato: 25.03.21   
Tid: Kl. 16:15-18:00  
Sted: Teams  
  
Saksliste:  
  
Godkjenning av innkalling og siste møtereferat   
 

  
Runde rundt bordet og spesifikt hva dere har gjort i forbindelse med synlighet siden 
sist [5 min]  
 

  
ØK-sak 23/21 Velferdsmidler  
Saksbehandler: Ida  
Sakstype: Diskusjonssak  
Tid: 20 min  
 
Vi ønsker å gjennomgå ordningen for vårens velferdsmidler. Dette innebærer å se på 
søknadsskjema, retningslinjer og promoteringsstrategi.  
 
Når det kommer til søknadsskjema og retningslinjer så vil dette legges ut på nettsiden den 
26.mars. Vi ønsker at når dette blir offentliggjort at dere deler dette på diverse fora via 
nettsiden. Søknadsperiode for velferdsmidler: 26.mars - 18.april.  
 
Det er fremdeles usikkert om vi får mer velferdsmidler fra fakultetet enn vanlig (30 000 kr), 
men vi krysser fingrene og håper på en høyning av beløpet.  
 
Per dags dato gjelder følgende retningslinjer for innvilgelse av velferdsmidler:  

 

Retningslinjer for å søke om velferdsmidler  
 
Bakgrunn  
Fakultet for Økonomi (ØK) har tildelt Studentrådet ØK velferdsmidler på inntil kr 30.000,- til 
velferdsmidler, med mål om å styrke studentvelferden på ØK-fakultetet. Pengene skal dekke 
tiltak på alle ØK sine campuser og studieområder. Studentrådet ØK åpner derfor for 



muligheten til å søke om støtte til gjennomføring av velferdstiltak initiert av studentene, som 
kommer studentene ved fakultetet til gode.  
 
Hva støttes?  
Midlene er tiltenkt student-initierte tiltak, arrangementer, innkjøp av felles utstyr ol. Midlene 
tildeles student-initierte tiltak, prosjekter og arrangementer som treffer et bredt 
studentpublikum (f.eks. en hel klasse, studieprogram). Alle kan søke, fra enkeltpersoner som 
har gode initiativ, til linjeforeninger, grupper, tillitsvalgte, m.m. Tiltak som kommer flest mulig 
studenter til gode eller som er rettet mot å bedre det psykososiale miljøet blir prioritert. 
Mengden tilgjengelige midler for søker vil også tas i betraktning og vektlegges under 
prioriteringen. Kurs og emner i regi av ansatte ved NTNU blir ikke tildelt studentmidler. Det 
presiseres at midlene ikke skal brukes til alkoholholdig drikke. 
 
Eksempler på tiltak som har blitt støttet tidligere er:  

• Masterlunsj på Institutt for samfunnsøkonomi 
• Eksamensfrokost for masterstudenter. 

• Nyttårsball på Institutt for samfunnsøkonomi. 

• Mikrobølgeovn på Adolf Øiens bygg 

• Oppstart av linjeforening på IIF 

• Bowling for studentene på Poka Yoke (HMS) 

• Inventar til Identitetsarealer på IIF 

• Pareto fotball klubb for å redusere kontingenten slik at flere kunne delta 

• Felles kaffetrakter for økonomi og Logistikk studentene i Gjøvik. 

Vi trekker da veldig frem «Masterlunsj på ISØ» som hadde denne søknaden (på punktet: 
Spesifikasjon av hva det søkes støtte til og hvorfor): 

ISØ har tre masterprogrammer, finansiell økonomi, samfunnsøkonomi og integrert 
master. Selv om disse programmene har mange fag sammen er det lite sosial 
integrasjon mellom dem. Dette skyldes i hovedsak at Pareto, linjeforeningen ved ISØ 
ikke har noen arrangementer som dekker masterstudenter. De gjør en super jobb, 
men arrangementene legges ofte uten å ta hensyn til masterstudentenes timeplan. I 
SHOT-undersøkelsen kom det frem at mange studenter på de ulike programmene 
ønsker sosiale arrangementer på tvers av programmene. Jeg tror dette er spesielt 
viktig, ettersom en stor andel av disse studentene ikke har tatt bachelorgraden sin i 
Trondheim og har et mindre sosialt nettverk i byen. Jeg har derfor arrangert 
masterlunsj hver mandag dette semesteret, noe jeg håper å fortsette med. Vi får 
bruke ISØ sin kantine så vi har plass til alle masterstudenter som har lyst, men jeg 
tror tilbudet ville vært veldig styrket av midler til å kjøpe inn enkel frukt, drikke, og 
kanskje noe brødmat. Jeg søker derfor om støtte til å bedre dette tilbudet som skal 
bygge et sosialt nettverk mellom disse programmene. 

Dette var et arrangement for 50 -100 studenter som skulle foregå hver mandag i semesteret. 

 
Hvordan søke?  
Fyll ut vedlagt søknadsskjema. Det er viktig at det kommer tydelig fram av søknaden hvem 
som står bak, hva det søkes om, når og hvordan tiltaket skal gjennomføres, samt hvem og 
hvor mange studenter det kommer til gode. Det skal legges ved et detaljert og oversiktlig 
kostnadsestimat for tiltaket. Dette er for å lettere vurdere hvilke søkere/prosjekter som har 
størst behov for finansiering gjennom velferdsmidlene.  
 



Søknadsfrist: 
18.04.2021, kl. 23.59 
Søknadene vil først bli behandlet etter at den gjeldende fristen er gått ut.  
 
GJENNOMFØRING  
Det er en forutsetning at midlene blir brukt på en fornuftig og økonomisk måte, slik at flest 
mulig kan ha nytte og glede av midlene. Alle innkjøp av varer og tjenester skal følge de 
regler som gjelder for NTNU. Det må i etterkant dokumenteres at de tildelte midlene er blitt 
brukt på det de ble tiltenkt og godkjent for gjennom en kort rapport. Frist for å sende inn 
rapport spesifiseres for det enkelte tiltak ved tildeling av midler. Rapporten skal inneholde en 
beskrivelse av det gjennomførte tiltaket, i tillegg skal kvitteringer og transaksjoner, som 
dokumenterer utgiftene dekket gjennom velferdsmidlene, legges ved. 
 

Diskusjonsspørsmål:  
• Er retningslinjene rimelige? Noe som bør legges til / fjernes?  
• Hvordan planlegger dere promotering av velferdsmidler?  
• Tidligere har Indøk være overrepresentert i antall søknader. Hvordan få flere fra alle 

institutt til å søke velferdsmidler? 
 

   
 
 
 

Øk-sak 24/21 Revidering av vedtekter 
Saksbehandler: Hanne Berit  
Sakstype: Diskusjonssak  
Tid: 20 min  
 
Vi har begynt å gå gjennom vedtektene til SR-ØK og allerede kommet med et par forslag til 
endringer. Eventuelle endringer i vedtektene må godkjennes på allmøtet for fakultetet 8.april, 
men vi ønsker å gå gjennom endringsforslagene med dere først.  
 
Vi er dessverre ikke helt ferdig med å gjennomgå alle vedtektene, så endringsforslag vil 
ettersendes før møtet.  
 

  
 
 
 

Øk- sak 25/21 Reviderig av stillingsinstruks FTV 
Saksbehandler: Jørgen 
Type sak: Diskusjonssak 
Avsatt tid: 10 min 
  
Vi har gått nøye gjennom stillingsinstruksen for FTVene og gjort nødvendige endringer slik vi 
gjorde for stillingsinstruksen til ITVene. Vi kommer til å gå gjennom endringene og diskutere 
hva disse. Vi vil gjerne høre deres innspill på endringene og om det er noe vi har oversett 
eller glemt.  
  
Gammel instruks er skrevet i svart, mens revidert forslag er skrevet i rødt. 

 



Instruks for fakultetstillitsvalgt (FTV) ved Fakultet for 

Økonomi, NTNU 
Vedtatt på Allmøte xx.xx.21 

Formålet med FTV 

• FTV skal være et bindeledd mellom studentene via studentrådet, fakultet og 

studentdemokratiet  
 

• Den fakultetstillitsvalgte skal representere studentmassen ved fakultetet og være en 

taushetsbelagt kontaktperson for studentene.  

• FTV skal jobbe for å ivareta studentenes interesser og rettigheter, samt være et 

bindeledd mellom studentene via Studentrådet Økonomi, fakultetet og 

studentdemokratiet.   

Myndighet 

• FTV er valgt av studentene ved fakultetet i henhold til gjeldende valgreglement og 

representerer studentene ved fakultetet utenfor allmøtene.  

• FTV har myndighet til å tale på vegne av studentene på fakultetet.  
 

• FTV er valgt av studentene ved fakultetet i tråd med gjeldende retningslinjer for 

studentvalg ved NTNU.   

• FTV har myndighet til å uttale seg på vegne av studentene ved fakultetet.   
  

  

Arbeidsoppgaver 

FTV skal jobbe for å 

• Ivareta studentenes interesser  

• Ivareta alle fakultetets studenter, uavhengig av hvilket institutt han/hun er student ved  

• Oppnå et godt læringsmiljø  

• Sikre en god informasjonsflyt fra fakultet til student, gjennom blant annet e-post og  

sosiale medier  

• Tilrettelegge og være en ressursperson for de tillitsvalgte på fakultetet  

• Opprettholde et tett samarbeid (ha en dialog) med studentrepresentantene NTNU-  

styret, Studenttinget og de andre Studentrådene  

• Være studentenes ansikt utad og være tilgjengelig for henvendelser  

 

• Ivareta alle fakultetets studenter, uavhengig av hvilket institutt hen er student ved  

• Oppnå et godt psykososialt læringsmiljø  

• Sikre en god informasjonsflyt mellom fakultet og student, gjennom eksempelvis e-post 

og sosiale medier 

• Tilrettelegge og være en ressursperson for de tillitsvalgte på fakultetet  

• Opprettholde en god dialog med studentrepresentantene i NTNU-styret, Studenttinget 

og de andre Studentrådene  

• Være studentenes ansikt utad og være tilgjengelig for henvendelser  



  

FTV skal ha kjennskap til 

• Studentenes rettigheter etter nasjonal lovgivning og lokale forskrifter  

• Studentdemokratiet på NTNU, nøkkelpersoner og deres ansvarsområder 

• Nøkkelpersoner i fakultetsadministrasjonen og deres ansvarsområder 

• Avvikssystemet (inkludert varslingssystemet) på NTNU 

• Kvalitetssikringssystemet på NTNU 

• Økonomien ved fakultetet 

• Strategiske mål for fakultetet og universitetet 

 

FTV har ansvar for 

• Å koordinerende og følge opp ITVene, og sørge for at alle institutt har to ITVer  

• Å sikre at ITVer innehar tilstrekkelig kunnskap om sine arbeidsoppgaver og ansvar, 

eksempelvis om avviks- og kvalitetssikringssystemet.   

• Å promotere sin stilling ved nytt valg, være tilgjengelig for å svare på spørsmål, 

og sørge for en god erfaringsoverføring til sine etterfølgere  

• Arrangere og lede Studentrådsmøter, samt for innkalling, referat, og saksbehandling i 

disse møtene  

• Å planlegge og gjennomføre seminar for medlemmene av Studentrådet ØK  

• At det arrangeres nytt valg av studentrepresentanter ved fakultetet og instituttene hvert 

semester  

• Å kalle inn og gjennomføre Allmøter, samt publisere referat i etterkant  

• Oppdatering og vedlikehold av hjemmesider og kontoer i sosiale medier  

• Å sikre godt arbeidsmiljø for alle tillitsvalgte på fakultetet  

• Å møtes jevnlig for å koordinere arbeidet på fakultetsnivå og forberede møter i råd og 

utvalg  

• At det til enhver tid er studentrepresentanter i alle styrer, råd og utvalg på fakultetet 

som angår studentene på fakultetet  

 

FTV skal være studentenes representant ved 

• Instituttledermøter på fakultetet  

• Utdanningsutvalget på fakultetet  

• Fakultetsstyremøter  

• Studentrådsmøter 

• Kontormøter  

• FTV – forum  

• Formøter til NTNU-styret 

• Formøter til det sentrale Utdanningsutvalget 

• Formøter til det sentrale Læringsmiljøutvalget 

• Studenttingsmøter 

• Ansettelsesutvalget på fakultetet 

• Lokalt samarbeidsutvalg 

• Samlinger arrangert av styrerepresentantene eller representanter fra de andre 

Studentrådene 



• Og andre møter der det er relevant, eksempelvis Studentrådet for 

Sivilingeniørutdanningen  

 

Sammensetning 

De fire fakultetstillitsvalgte fordeler internt hvem som har hvilke ansvarsområder og hvem 

som går i hvilke møter.  

  

Det er til enhver tid fire fakultetstillitsvalgte ved Fakultet for Økonomi. Én velges fra NTNU 

Handelshøyskolen, én fra Institutt for samfunnsøkonomi, én fra Institutt for industriell 

økonomi og teknologiledelse og én fri som kan velges fra alle institutt.   

  

De fire fakultetstillitsvalgte fordeler internt hvem som har hvilke 

ansvarsområder, eksempelvis valgansvarlig, nettsideansvarlig, mailansvarlig og 

økonomiansvarlig, samt hvem som går i hvilke møter.    

 

Kvalifikasjoner  

• Beherske norsk, muntlig og skriftlig 

• Er student ved fakultetet 
 

Godtgjørelse 

FTV får godtgjørelse av fakultetet i henhold til avtale mellom Studenttinget og NTNU 

 

Ikrafttredelse 

Instruksen trer i kraft fra 1. januar 2017 

 

Endringer 

Endringer i stillingsinstruksen blir vedtatt med simpelt flertall på Allmøte 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Øk-sak 26/21 Valg 
Saksbehandler: Jasmeen 
Sakstype: Diskusjonssak  
Tid: 10 min 
 

Valget er rett rundt hjørnet, og vi trenger all dra-hjelp vi kan få. Foreløpig har Ida satt 
sammen et team for å lage promovideoer for studentrådet, og blant annet valget. Denne 
videoen er forhåpentligvis ferdig til nominasjonsperioden åpner (12. april). Det oppfordres 
derfor til å dele denne på relevante fora.  

Har dere laget en slagplan for hvordan dere skal promotere valget? Har dere noen forslag til 
hvordan vi burde promotere det. 

Fra forrige SR-ØK ba vi dere akkumulere en liste med potensielle kandidater, denne listen 
kan sendes inn til ftv@sr-ok.no. 

 
 
 

Øk-sak 27/21 FTVene orienterer 
Saksbehandler: FTVene 
Sakstype: Orienteringssak  
Tid: 5 min  

• Ansettelse nye instituttledere 

• Allmøte  

• Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning 

• Promoteringsvideo  
  
  
Eventuelt [5 minutter]  
  

Møteevaluering [5 minutter]  
  

Diggerunde [5 minutter]  
  

 
Har du spørsmål eller saker du ønsker å ta opp på møtet, send de inn til oss på vår 
mail ftv@sr-ok.no.   
  
Det er obligatorisk oppmøte, gi derfor beskjed til konsulent Kristin om du ikke kan komme.   
  
Jasmeen Barmen, Hanne Berit Tuterud Nordølum, Ida Ljøgodt von Hanno og Jørgen 
Valseth   
Fakultetstillitsvalgte ved ØK  
 

mailto:ftv@sr-ok.no

