REFERAT
Studentrådet SU sitt møte 09.03.2021 på Zoom
Møteleder:
Ordstyrer:
Referent:

Fredrik Lier
Fredrik Lier
Elin Juliussen
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FTV
FTV
FTV
IGE
IGE
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ILU
ILU
ILU
IPL
IPS
IPS
ISA
ISA
ISA
ISS
ISS
SOSANT
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Fredrik Stensen Lier
Fredrik Billington
Børge Elias Bruteig
Thea Lium Hellesvik
Edvard Fåkvam
Eivor Høgmo Karlsen
Herman Nesse
Emma Solberg
Ingvild Brattetaule
Amanda Fagerland Farrag
Jenny Cesilie Larsen
Sean Kennair
Maria Tysnes-Holmefjord
Lina Tungodden
Ida Alice Hafeld
Martine Louise Skulstad
Sigmund Hauge Fagge
Roar Høiby Brakstad
Hanna Drag Lysø
Stian Andersen
Anders Lie Hagen

Meldt fravær:
IPS
Guro Holte Igesund
Ikke møtt:
ISS
IPL
IPL

Viljar Sæbbe
Adrian Hoseth
Dima Mohamad

Observatør:
Studenttinget Simen Ringdahl

Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, møteleder, ordstyrer og referent valgt.
Saklista ble godkjent.
Ref-sak 06/21 Godkjenning av referat 23.02.21
Referatet ble godkjent.
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Ref-sak 07/21 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene
En runde rundt bordet med kort om hva som har skjedd siden sist.
FTV Børge:
FTV Fredrik:

litt møter: ILM, LOSAM
diverse møter. ILM planlegger oppstart til høsten
Arbeidsmengde arb.gpr; - undersøkelsen er under utvikling
FTV Thea:
jobber med sosiale tiltak – arb.grp. skal bestå av 2 fra SU og 2 fra HF,
forberedelser for valget, har laget egen kanal på
Team/Studentrad_SU/Valg
FTV Fredrik B: møter, dillogdall
Elin:

er 50 % sykmeldt, er tilgjengelig hver dag, har jobbet med div. admin.ting

SU-sak 18/21 Psykososialt tiltak
Børge orienterte om prosjektet han jobber med. En «app» for å bli kjent i
byen, skal ha noen punkter som studentene bruker mye med informasjon
om disse.
Noen som vil bli med på prosjektet? Ida stiller.
SU-sak 19/21 Stemmerett i Studentrådet SU
Anders stiller spørsmål om hvordan stemmeretten er i Studentrådet SU.
Slik det er nå så har LTVene ikke stemmerett.
Det er kun ved valg av PTVer at hvert inst. har en stemme. Siden
rektorvedtaket nå er endret så er dette uaktuelt.
Han vil komme med et forslag til vedtak.
SU-sak 20/21 Rutiner ved valg av PTV
Fredrik orienterte: ILU ønsker egen avtale som ble avtalt på eget møte.
Resten av instituttene velger nå PTVene på eget allmøte evt. digitalt for
studieprogrammet. Dersom ingen stiller så kan ITVene be om allmøtets
fullmakt til å finne en PTV og så kjøre digitalt valg over tre dager.
Så sendes info om hvem som ble valgt til konsulenten, som så sammen
med FTVene sender oppnevningsbrev til fakultetet (kopi til inst.).
SU-sak 21/21 Workshop om valget
Thea orienterte om dette.
Det gjøre valg av PTV på valgallmøtene, ITVene organiserer selv, med
støtte fra FTVene.
ILU kjører digitalt valg av PTVer i valgperioden.
Oppsummering fra bolk 2 av workshopen:
Under kommer noen av de innspillene dere hadde under oppsummering av
workshopen del 2:
Forslagene:
•
Høre med instituttet om å få sponset mat til allmøtet
•
Lage og dele promoteringsvideo på sosiale medier
•
Få kandidatene til å lage egen promoteringsvideo som dere kan dele
•
Ha trekning av gavekort
•
Bruk linjeforeningene til å være med på å dele informasjon om valg
•
Kontakte emneansvarlige
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Høre om undervisere kan poste informasjon om valg på Blackboard
Høre om dere kan få mulighet til å møte opp i starten/slutten av
forelesingene for å informere
Husk at promotering er en kontinuerlig jobb – dette burde være i fokus hele
året og ikke bare før og under valgperiodene
Lage flyers med QR-kode med velskrevne og oppklarende
stillingsinstrukser og link til arrangementet/kandidaturskjema.
Fokuser på å nå ut til 1. klassingene. Legg gjerne allmøtet etter de har
forelesing.
Ha interne konkurranser i studentrådet rundt bl.a. stemmeprosent
per institutt

Så ble det spurt om noen kunne/ville sitte arbeidsgruppen som skal lage
promoteringsmateriell? – Ingen ville

SU-sak 22/21 Eventuelt
ISA
tar opp problematikken med valgfag som ikke et tilpasset endringene i
studiet; fra deltid til heltids studie. Valgfagene er oftest fordypningsfag.
Møtekritikk
Kommentarene tas til etterretning.
Møtet ble avsluttet kl 1915

Fredrik Lier

Elin Juliussen
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