REFERAT
Studentrådet SU sitt møte 23.03.2021 på Zoom
Møteleder:
Ordstyrer:
Referent:

Fredrik Billington
Fredrik Billington
Elin Juliussen

Studentrådet SUs medlemmer:
FTV
FTV
FTV
FTV
IGE
ILU
ILU
ILU
IPL
IPL
IPS
IPS
IPS
ISA
ISS
ISS
SOSANT
LTV

Fredrik Stensen Lier
Fredrik Billington
Børge Elias Bruteig
Thea Lium Hellesvik
Edvard Fåkvam
Herman Nesse
Emma Solberg
Amanda Fagerland Farrag
Jenny Cesilie Larsen
Adrian Hoseth
Guro Holte Igesund
Sean Kennair
Maria Tysnes-Holmefjord
Martine Louise Skulstad
Sigmund Hauge Fagge
Roar Høiby Brakstad
Hanna Drag Lysø
Anders Lie Hagen

Meldt fravær:
Ikke møtt:
ISS
IPL
IGE
ILU
ISA
ISA
SOSANT

Viljar Sæbbe
Dima Mohamad
Eivor Høgmo Karlsen
Ingvild Brattetaule
Lina Tungodden
Ida Alice Hafeld
Stian Andersen

Observatør:
Studenttinget Simen Ringdahl

Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, møteleder, ordstyrer og referent valgt.
Saklista ble godkjent.
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Ref-sak 08/21 Godkjenning av referat fra SU-møte 09.03.21
Referatet ble godkjent.
Ref-sak 09/21 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene
En runde rundt bordet med kort om hva som har skjedd siden sist.
FTV Thea:

FTV Børge
FTV FredrikB
FTV Fredrik
Simen

har sammen med Børge sett på interndokument for FTVene for å
definere FTV-rollene
Workshop om valg, sosiale tiltaks.grp.,
arb.grp for arb.relevanskonferansen til høsten
ref.grp.kurs, i videoformat, litt møter og dillogdasll
fak.styret, enkeltmøter her og der og litt annet dallogdill
Vanlige møter, oppstartsukene, rekruttere til forskjellige stillinger; som
arb.livskonferansen
arrangere valgworkshopen, styremøte, jurymedlem i NTNU
toppundervisning, mye valg

SU-sak 23/21 IME-undersøkelsen
Fredrik orienterte om undersøkelsen. Alle skal kunne dele positive og
negative opplevelser over tid. Sean vet mer om undersøkelsen da han er
der på praksis. Målet er å få samlet opp en database med svar.
Linjeforeningene er også invitert.
https://www.inmyexperience.no/
SU-sak 24/21 Valg
Thea minnet om at det skal være valg etter påske. Oversikt over
valgperioden ligger i Teamsgruppa.
Oversikt over hvem som er på valg og hvor mang som må velges inn.
Oppfordrer til at alle institutt avholder allmøte mandag 19/4 (kan finne
annen dag om det passer bedre) kl 14.15-1500
LTV velger på annet tidspunkt.
FTV-allmøtet er 12/4 kl 14.15 – 15.00
ILU har valgallmøte 22/4
SU-sak 25/21 Evaluering av sosiale tiltak
FredrikB innledet.
Har arrangert 2 tiltak. Arb.gruppe med 2 fra SU og 2 fra HF
1. arrangementet - møtte 1 LTV
2. arr. Lunsmøte - flere møte
Hva ønsker dere at vi skal arrangere slik at dere møter opp?
Det blir for mye digitale arrangementer. Kan arr noe fysisk nå
Thea oppfordrer alle til å komme med konkrete forslag som dere faktisk
kunne ha lyst til å delta på.
Tur, Bål og grilling.
Det er mye engasjement på møtene og så dras det i gang en arb.grp og
så blir det liten oppslutning om arrangementet.
Hva kan være grunnen til dette?
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Har så mye å gjøre fra før av at det blir ikke ork til mer. Liten fritid og
slitenhet. Man har lyst til å delta, men har ikke kapasitet til å ta på seg
mer. Kan Su-møtet brukes til å planlegge noe? Dra inn andre studenter
og PTVene til dette?
Bruke møtene til å bli bedre kjent med arb.grp.
Nå for Tiden er vi for mye alene.
Bruk oppstartseminaret mer til sosiale tiltak.
Thea om sosial tiltak: planlegger 2 til i april. Vil dere ha midt på dagen
eller på ettermiddagen? Doodler dette.
SU-sak 26/21 Åpent møte
FredrikB informerte om at møtene våre alltid er åpne for alle studenter på
SU. Fin rekrutterings arena å ta med kandidater til møtene våre.
SU-sak 27/21 Eventuelt
IPS
- Valg av PTV på profesjon – droppes
- Vara for ITV? Hvor skal vi ta en vara fra ved f.eks sykdom. Kan PTV
som vara for ITV?
Fredrik vet ikke helt hvordan dette kan løses. Vi ser på dette videre.
IGE Edvard

spørsmål om å innlemme MA i fadderordningen. Er det andre som har
opplevd at de nye 2. årige master ikke blir innlemmet i det sosiale
nettverket?
ISA prøver å ha det i år. Mastr må organisere seg selv, med samme
opplegget som fadderordningen for de nye BA
Finansieringen er veldig ulik fra linjeforening til linjeforening.
Fredrik var på møte om oppstartene med fakultetet og tok opp dette, men
ingen hadde svar. Fak har fått noen penger, men vet ikke hvordan de er
øremerket. Tar dette til neste LFF.
ILU har hatt dette – hva var relevant for MA i fadderorganiseringen?
Kunne vært fint å få til noe sosialt, evt se på saken felles
Kan høre med linjeforeningen på Gløs som gjør dette.
Linjeforening får midler ifht antall faddere og fadderbarn

IPL Adrian

tidligere ITV som vil ha attest må ta kontakt med Elin

Anders

PTVene har møteplikt på allmøte
Evaluering av møtet
Kommentarene tas til etterretning.

Møtet ble avsluttet kl 18.24

Fredrik Billington

Elin Juliussen

møteleder (sign.)

referent (sign.)
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