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Møtereferat  
Gjelder: Allmøte for studenter ved Fakultet for 

økonomi 
Dato:  08.04.2021 
Tidspunkt: 14:15 – 15:00 
Sted:  Digitalt på Zoom 
 
Deltakere:  11 studenter 
Møteleder: FTV Jasmeen Barmen 
Referent: Kristin Eggen 
 
 
Dagsorden 
 
Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og referat. Valg av møteleder og 
referent.  
Møteinnkalling og referat ble godkjent. Jasmeen møteleder og Kristin referent. 
 
 
 
Behandlingssaker: 
Sak 02/21  Endring i vedtekter for Studentrådet Økonomi 

Hanne Berit presenterte saken. Studentrådet Økonomi ønsker å gjøre endringer i 
sine vedtekter slik at det stemmer overens med gjeldene praksis, samt blir lettere å 
forstå. Hanne Berit hadde en gjennomgang av endringene.  

 

Forslaget til endringer av vedtektene for studentrådet Økonomi ble enstemmig vedtatt 
i møte. 

 

Sak 03/21  Endring i stillingsinstruks for instituttillitsvalgte (ITV) 

Ida presenterte saken. Studentrådet Økonomi ønsker å gjøre flere endringer i 
stillingsinstruks for ITVer på Fakultet for økonomi, da gjeldende stillingsinstruks er 
utdatert og ikke tilstrekkelig reflekterer hva det vil si å være ITV.  
 
Forslaget til endring av stillingsinstruks for institutt-tillitsvalgte ble enstemmig vedtatt i 
møte. 
 



 

Sak 04/21  Endring i stillingsinstruks for fakultetstillitsvalgte (FTV) 

Jasmeen presenterte saken. Studentrådet Økonomi ønsker å gjøre flere endringer i 
stillingsinstruks for FTVer på Fakultet for økonomi, da gjeldende stillingsinstruks er 
utdatert og ikke tilstrekkelig reflekterer hva det vil si å være FTV.  
 
Forslaget til endring i stillingsinstruks for fakultettillitsvalgte ble  enstemmig vedtatt. 
 
Orienteringssaker: 

Sak 05/21 Valg av nye tillitsvalgte våren 2021 

Jørgen orienterte om det kommende valget.  
 
Det skal velges to nye FTVer (én fra IØT og én fra ISØ), samt én ITV fra IØT 
Trondheim, én ITV fra IØT Gjøvik, én ITV fra IIF, én ITV fra HHS og to ITVer fra ISØ. 
For å få overlapp av de tillitsvalgte på ISØ kommer én til å velges for et helt år, og én 
for ett semester.   
 
Det er mulig å melde kandidatur allerede nå. Du kan også nominere noen du tror ville 
egnet seg godt som tillitsvalgt. Du melder kandidatur/nominerer ved å fylle ut 
følgende skjema:  
 
Nominer noen til valg:  
Nominasjonsskjema 
Still til valg:  
Kandidatskjema  
 
Nettsiden vår er: ok.studentrad.no 
 
Viktige datoer for valget:  
25. april: Frist for å melde sitt kandidatur ved midnatt   
26. april: Kandidatene offentligjøres, og valget åpner for stemming  
29. april: Valget stenger ved midnatt  
30. april: Valgresultatene offentliggjøres   

Sak 06/21 Psykososialt miljø  

Jørgen presenterte saken. Gjennom mediene, samt Studiebarometeret og andre 
undersøkelser har man sett at koronapandemien er vært en vanskelig periode for 
mange studenter.  

• For å kartlegge hvordan studentene på fakultetet har hatt det i denne perioden 
har de instituttillitsvalgte på alle institutt gjennomført, eller er i ferd med å 
gjennomføre psykososial undersøkelse.  

• Det jobbes kontinuerlig opp mot ledelse på institutt- og fakultetsnivå med 
problematikk knyttet til dette. 

• Studentrådet økonomi har delt ut velferdsmidler H20 og skal dele ut dette 
semesteret.  

 
Gjennomførte / pågående tiltak:  

• Ekstra midler fra KD til å lønne studenter (2,2 mill til ØK) 
• Støtte delt ut fra SiT til lavterkseltilbud (1,6 mill ) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-CZ0SluluzdZZ8BbKTzFCWqpFKkIbUW7v1uyRUQlI2MEw4SlRYN1pVVTFERVZZSDFOV005TC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-CZ0SluluzdZZ8BbKTzFCWqpFKkIbUW7v1uyRUOFAzSjVHMkxQWjFEUFZUSERUNUZTVzVHMC4u


• Kollokviespleis ISØ og IØT 
• Ekstra midler til linjeforeninger 
• Lokale velferdsmidler på ISØ  
• Studenter på IØT får penger fra instituttet til middag i mindre grupper  

 
Vi ønsker gjerne flere forslag til tiltak som kan gjennomføres på institutt / fakultet for å 
bedre læringsmiljøet og studiehverdagen. Hvis man kommer på tiltak kan dere ta 
kontakt med oss via e-post FTV@sr-ok.no , facebooksiden vår eller på nettsiden vår. 
 

Sak 08/21  Møtekritikk 

• Godt planlagt møte. 
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