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MØTEINNKALLING  
til Studentrådet SUs møte  
 

Dato:  Tirsdag 23.03.21  
Tid: Kl. 17.00  
Sted: på Zoom – link kommer på tirsdag  
 
 
 

Studentrådet SUs saker:   
 
 Konstituering av møtet  
 
Ref-sak 08/21 Godkjenning av referat fra SU-møte 09.03.21 *  
Ref-sak 09/21 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene 
 
 
SU-sak 23/21  IME-undersøkelsen 
SU-sak 24/21 Valg * 
SU-sak 25/21 Evaluering av sosiale tiltak * 
SU-sak 26/21 Åpent møte   
SU-sak 27/21 Eventuelt  
 
 Evaluering av møtet  
 
 
 
Studentrådet SU 
 

Fredrik S. Lier    Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  

 
 
 
 
  
 
 

Så lenge vi har digitale møter blir det ikke kaffe/snack  
 

KAFFE/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – vår 2021 



 
 
 

SU-sak 24/21 
 
Saksbehandler: Fredrik Stensen Lier  
 
Forkortelser  
 
SU  – Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap   
FTV  – Fakultetstillitsvalgt  
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 

 
 
Valg 
 
Oversikt over antall ITVer som skal velges, orientering og felles møtedato  
 
Disse er på valg:  
IGE Edvard Fåkvam 

ILU Herman Nesse 

ILU  Emma Solberg 
IPL  Dima Mohamad  

IPL  Adrian Hoseth 

ISA Lina Tungodden 
ISS  Sigmund Haue Fagge  

ISS  Roar Høiby Brakstad 

IPS Guro Holte Igesund 
IPS vara Maria Tysnes-Holmefjord 

SOSANT Hanna Drag Lysø 

LTV  Anders Lie Hagen  
 
 
Nå begynner det å nærme seg valgperiode og vi håper dere er klare for dette. Vi håper 
å kunne fylle alle de vervene som skal stå på valg, og med tanke på dette lurer vi på om 
dere har oversikt over hvilke verv ved deres institutt som står på valg?  
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Side 2 av 2 
  

  
I forrige valgperiode valgte både FTVene ved HF og SU og sette en møtedato for alle 
instituttene. Etter vår erfaring fungerte dette godt, og dermed ønsker vi å gjennomføre 
det samme igjen. Med utgangspunkt i hvordan valgperioden er satt dette semesteret 
ønsker vi at dere gjennomfører deres allmøte mandag 19. April. Vi har en satt allmøtetid 
som er mandager kl. 14:15 til 15:00 hvor det ikke skal være noe satt undervisning. Om 
dette ikke er tilfelle er dette noe dere kan ta opp på deres institutt.  
 
Vi kan forstå at denne datoen og dette klokkeslettet ikke nødvendigvis passer for alle. 
Det er derfor mulig å velge et annet tidspunkt dersom dette er nødvendig. Det som da er 
viktig å tenke på er at allmøte blir holdt før valget åpner og man kan stemme, mandag 
26. april. Selv om det er mulig å velge andre tidspunkt ser vi det formålstjenlig at dere 
velger det foreslåtte datoen da det vil gjøre jobben rundt promotering av allmøte og 
koordinering av Valgweb enklere.  
 
Dersom dere har noen spørsmål til dette ønsker vi å ta de på møte, slik at vi slipper 
eventuelle misforståelser over mail.  
 
 



 
 
 

SU-sak 25/21 
 
Saksbehandler: Fredrik Stensen Lier  
 
Forkortelser  
 
SU  – Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap   
FTV  – Fakultetstillitsvalgt  
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 

 
 
Evaluering av sosiale tiltak  
 
Som vi ble enige om på starten av dette semesteret ønsket vi å satse på det 
psykososiale for studentene ved NTNU, hvor vi satte dette opp som vår prioriterte sak. 
Dette skapte mye engasjement og veldig god respons. Med utgangspunkt i dette har en 
gruppe, sammensatt av representanter fra både HF og SU arbeidet for å få satt i gang 
sosiale tiltak for medlemmene i studentrådene. Dette har vist seg å være krevende, da 
oppmøte på disse arrangementene har vært lavt, på tross engasjement rundt disse.  
 
Vi FTVene lurer derfor på noen ting:  
• Hvordan kan vi legge til rette for at flere ønsker å ta del på disse sosiale 

arrangementene?  
• Hvordan kan vi legge til rette for at det engasjementet som kommer frem i 

studentrådsmøtene blir videreført?  
• Hvordan kan vi som studentråd blir flinkere til å ta tak i de politiske temaene vi 

ønsker å jobbe med, og gjennomføre dem?  
o Er det ønskelig med en annen fremgangsmåte enn f.eks. arbeidsgrupper?  

• Er det noe dere mener dere mangler for å kunne gjennomføre de oppgavene som 
blir fremmet i studentrådsmøter?  

o Informasjon?  
o Tid?  

• Hvordan kan vi som et sammensatt studentråd arbeidet sammen mot de målene vi 
setter oss?  
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