Saksliste til allmøte for fakultetet for Samfunns- og utdanningsvitenskap
29.10.18
Sak 1. Konstituering av møtet
- Konstituering av møteleder, ordstyrer og referent

Sak 2. Informasjon om instruks for programtillitsvalgte (PTV)
Se vedlegg 1.
Sak 3. Presentasjon av FTV-vervet
Se vedlegg 2.
Sak 4Presentasjon og utspørring av kandidater til FTV-vervet
Sak 5. Eventuelt
Sak 6. Møtekritikk og (gratis) pizza

Vedlegg 1

Stillingsbeskrivelse for Programtillitsvalgt (PTV)
Vedtatt på allmøte xxxxxx

Forkortelser
SU
FTV
ITV
PTV

– Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap
– Fakultetstillitsvalgt
– Instituttillitsvalgt
– Programtillitsvalgt

Formålet med Programtillitsvalgt
Programtillitsvalgt har to hovedoppgaver – studentkontakt og representantverv. Den tillitsvalgte
skal være synlig blant studentene og de studentene som er tilknyttet studieprogrammet skal vite
hvem som er tillitsvalgt.

Myndighet
Programtillitsvalgt er valgt av allmøte på vertsinstituttnivå/studieprogrammet og representerer
studentene mellom allmøtene.

Arbeidsoppgaver








Fungerer som et kontaktledd mellom studenter og studieprogram.
Skal delta på programråd/styremøter.
Skal delta på allmøtene på institutt og fakultetsnivå.
Referere fra eventuelle programråd til sine respektive ITVer.
Informere studentene på program om saker som er relevante for dem, og om kommende
møter og valg.
Være i god dialog med studentene tilknyttet ditt studieprogram.
Være et kontaktledd for referansegrupper, linjeforeninger og fagutvalg, og i samarbeid med
ITV se til at det velges og aktivt følges opp.

Godtgjørelse
I henhold til avtale om tilrettelegging for studentorganenes arbeid så får de tillitsvalgte en
godtgjøring for vervet. Her vises til avtale med SU-fakultetet om organisering og godtgjøring av
de studenttillitsvalgte ved SU-fakultet.

De fakultetstillitsvalgte er de som kan regulere dette dersom den tillitsvalgte har vist liten
interesse /dårlig oppmøte. Etter et varsel i løpet av semesteret.

Vedlegg 2.

Stillingsinstruks for de fakultetstillitsvalgte (FTV A, B, C og D) ved
Fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU-fakultetet)
Vedtatt på allmøte 31.10.2016

Formålet med fakultetstillitsvalgt
FTV skal ivareta studentenes interesser og er offisiell representant for studentene ved fakultet opp mot
fakultetets ledelse.
De fakultetstillitsvalgte fungerer som Studentrådet SUs styre og skal bestå av fire elektroniske urnevalgte
studenter. Disse er Studentrådet SUs øverste organ mellom allmøtene.
De fakultetstillitsvalgte representerer ikke sitt studieprogram eller institutt, men skal opptre som
representanter for alle studentene ved fakultetet.

Myndighet
FTVene er urnevalgt og representer studentene ved SU-fakultetet mellom allmøtene.
FTV A og FTV C velges for kalenderåret.
FTV B og FTV D velges for studieåret.
FTVene fordeler arbeidsoppgavene seg imellom i løpet av den første uka av semesteret; i uke 2 og uke
33.

Arbeidsoppgaver delt mellom de 4 FTVene (FTV A B C D)
Dette er utgangspunktet for arbeidsfordelingen mellom FTVene:
 FTV A skal møte i fakultetsstyret.
 Skal sitte i tilsettingsutvalget og/eller utdanningsutvalget ved fakultetet
 Har hovedansvar for høringssvar til fakultetet sammen med B
 FTV B skal møte i fakultetsstyret og instituttledermøtet
 Skal sitte i utdanningsutvalget ved fakultetet
 Har hovedansvar for høringssvar til fakultetet sammen med A
 FTV C er nestleder for Studentrådet SU
 Skal møte i instituttledermøtet
 FTV D er leder for Studentrådet SU og skal lede studentrådsmøtene
 Har hovedansvar for å sende ut sakspapirer til studentrådsmøter
 Har oppfølgingsansvar for ITVene og skal holde medarbeidersamtaler
Disse oppgavene skal fordeles mellom FTVene:
 Skal sitte i referanseorganet til forvaltningsutvalg\koordineringsgrupper











Være studentrepresentant i LOSAM
I saker som angår fakultetets studenter skal FTV være synlig i media.
Skal ha et utstrakt samarbeid med Studenttinget
Hovedansvar for studentrådets hjemmeside og blæsting av studentrådet
Ha ansvaret for oppfølgingen av kvalitetssikringssystemet ved fakultetet
Skal møte på formøter til styremøtene og samlinger arrangert av styrerepresentantene
Skal møte på formøter til møter i det sentrale utdanningsutvalget
Skal delta på FTV-forum
Skal møte på Studenttingets møter

Disse oppgavene skal være felles for de 4 FTVene:
 Skal være bindeledd mellom Studentrådet SU og fakultetet og være tilgjengelig for administrasjonen
og studentene ved å ha fast kontortid
 Være vara for hverandre i råd og utvalg
 Være studentrådets ansikt utad og skal være synlig på begge campus.
 Har ansvar for å kalle inn til, delta på, gjennomføre og sørge for at det blir skrevet referat fra
fakultetsallmøter
 Har ansvar for at det til enhver tid er studentrepresentanter i alle styrer, råd og utvalg på fakultetsnivå
 Skal sørge for kontinuitet i vervet ved å fremskaffe kandidater etterfølgere og ved å gi en grundig
innføring i vervet til den som blir valgt
 Skal rekruttere studenter til råd og utvalg ved fakultetet
 Skal være saksbehandlere for Studentrådet SU
 Skal møte på Studentrådet SUs møter
 Skal være en ressursperson for de tillitsvalgte studentene ved fakultetet
 Skal ha en dialog med studentene i Styret, Studenttinget, Studentrådet SU og studentene i
program/instituttstyrene.
 Skal sikre godt arbeidsmiljø for alle på kontorene, inkludert konsulenten.

Godtgjørelse
FTVene får godtgjørelse av fakultetet i henhold til avtale mellom Studenttinget og NTNU.

Ikrafttredelse
Instruksen trer i kraft 01.01.17.

Endringer
Endringer av stillingsinstruksen blir vedtatt med simpelt flertall på allmøte.

