REFERAT
Allmøte for SU-fakultetet 04.09.17, kl. 14.10 i rom D3
Møteleder:
Referent:
Til stedet:

Hanne Martnes
Camilla F. Jansen
25 studenter

Sak 1

Konstituering
Innkalling og dagsorden ble godkjent
Møteleder og referent ble valgt.

Sak 2

Om FTV-vervet
Hanne orienterer om FTV-vervet.

Sak 3

Valg av FTV
Presentasjon og utspørring av kandidatene
Kandidat 1: Karoline Abildsnes, 22 år. Studerer 3. året grunnskolelærer 5-10.
•   Synlighet vil være viktig. Besøke alle campuser. Få et fjes utad.
•   Største utfordring vil være å sette seg inn i alt. Også det at man skal løfte meningen til
så mange mennesker.
•   Tid er prioritering.
•   Hvilke egenskaper har dere som vil fungere godt i FTV- vervet?
-Både glad i, og flink til å ta ansvar.
-God på å reflektere og være ærlig.
•   Hjertesak?
-Automatisk begrunnelse på eksamen.
•   Hvordan møter du konflikter?
-Ikke konfliktsky. Viktig å holde hodet kaldt. God på å sette seg inn i den andres
ståsted, men allikevel stå på sitt, hvis hun mener det er riktig.
•   Hvordan vil dere arbeide for samarbeid mellom linjeforeninger og skolen?
-Viktig å passe på det sosiale miljøet på skolen. Samhold er viktig, for å få til dette
trenger linjeforeningene midler. Har vært med på å arrangere fadderuke.
•   Hvem er du i FTV-teamet?
-Avhenger av hvem de andre er. Vil ta ansvar og ta i et tak. Kommer til å bli en god
støttespiller i teamet.
•   Hvorfor akkurat deg?
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-En oppgave hun kommer til å mestre veldig godt, og en oppgave hun har lyst til å ta.
Kommer til å bruke tiden og kreftene sine på vervet.
Kandidat 2: Maja Dahl, 21 år. Afrikastudier, 1. året.
•  
•  
•  
•  

Har vært tillitsvalgt på videregående.
Synlighet er viktig. Har ikke fulle dager, kan være tilgjengelig.
Største utfordring vil være å samarbeide på tvers av instanser.
Hvorfor akkurat deg?
-Har erfaring fra liknende arbeid. Har tid til det.

•   Hjertesak?
-Tannhelse
•   Hvordan møter du konflikt?
-Noen ganger må man bare møte konflikten. Ikke konfliktsky.
•   Hvordan vil dere arbeide for samarbeid mellom linjeforeninger og skolen?
-Det sosiale miljøet er viktig. Er selv leder i linjeforeningen for Afrikastudier.
•   Hvem er du i FTV-teamet?
-Kommer til å bidra med positive holdninger, selv om ting av og til går litt skeis.
•   Hvorfor stemme på deg?
-‐   Er en person man komme til med alt. Kommer til å være en støttende person på
kontoret. Kommer til å være engasjert.
Sak 4

Eventuelt
Ingen saker.

Hanne Martnes

Camilla F. Jansen

Møteleder /s/

referent /s/

