REFERAT
Studentrådet SU sitt møte 16.10.18 kl 16.15 på Dragvoll
Møteleder:
Ordstyrer:
Referent:

Åste Solheim Hagerup
Erlend O. Nilsen
Karoline Abildsnes

Studentrådet SUs medlemmer:
FTV A
Karoline Abildsnes
FTV B
Lars Bjørnar Vist
FTV D
Åste Solheim Hagerup
FTV C
Erlend Oldebråten Nilsen
SOSANT
Lone Bergland Christoffersen
SOSANT
Maria Victoria Silva
ISS
Iver Matias Linge Glomnes
ISS
Mathilde Breda Enkerud
IPL
Magnus Landheim
IPL
Simen Aakre
IPL
Steffi Schenzle
ISA
Kristina Ekhorn
ISA
Patrycja Agnieszka Sudol
ISA
Ingvild Flornes Rustad
PSYK
Aase Martens
PSYK
Ida Maria Brennhaugen
PSYK
Anette Bach Haugen
ILU
Camilla Sagelv Øyen
Meldt fravær:
GEO
GEO
ILU
ILU

Vibeke Uthaug
Victoria Thorgersen
Kristian Vinnelrød
Torkil Seljestokken

Ikke møtt:
ISS
HTV SU

Trine Øverås
Brage Lauten

Observatør:
Styret

Siri Arnesen

Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, møteleder, ordstyrer og referent valgt.
Saklista ble godkjent.

Ref-sak 12/18 Godkjenning av referat 25.09.18
Referatet ble godkjent.
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Ref-sak 13/18 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene
IPL
SOSANT

Har vore i møte med instituttet etter runda sist, og avtalt fleire møter med leiinga.
Første inst.styremøte. Planlagt fleire møter med instituttet. Ny utdanningsplan:
Problematikk rundt gjentakseksamenar for emner som er tekne bort. Prøver å løyse
det for studentane det gjeld, for at dei likevel skal kunne gå opp til eksamen i dei
aktuelle faga. Det vert tipsa om å ta i bruk studentombudet for å høyre om dei juridiske
rettigheitane.
ISS
Inst.styremøte. Problematikk rundt det å vere referansegruppestudent, då dei kjenner
på at det kan tære på relasjon til forelesar: Svært uheldig om dette går utover relasjon
og vurdering. Det vert tipsa om at instituttleiar her bør ta tak og ta saken vidare. IPL
har vore borti same type problematikk, og fekk løyst det gjennom instituttleiar.
ISA
Har omsider fått studentrådskontor på campus! Skal ha møte med ITVar på MH, då
dei skal dele kontor. Personalsak som vart teken opp på førre møte rullar og går. Er i
kontakt med inst.leiar for å finne ei passande løysing. Har også jobba vidare med
Tungaveien angåande kaffedispensar og liknande, samt jobba med førebuing av val.
ILU
Har hatt møte med alle tillitsvalte, vore på leiarmøte, og jobba med ein sak om
studentengasjement og studentaktivt læringsmiljø som ITVane skal ta opp i leiarmøte.
Har også jobba vidare med PTV-ordninga.
PSYK
Har hatt samtalar med PTVane, jobba med å terpe referansegruppesystemet og
arrangert allmøte om klinikksaken. Har skaffa PTVar og kartlagt ref.gruppestudentane
for å få oversikt over namn og mail – opplevast som sådan som ei tungvindt ordning.
FTV informerer om at eit nytt sentralsystem for NTNU er på veg, men er truleg ikkje
klart før i 2020.
FTV Lars Bjørnar Har vore i praksis, men er no tilbake for fullt.
FTV Karoline
Har jobba med høyringssvara som har vore i omløp i Studentrådet dei siste vekene.
Er no i praksis, men prøver å vere tilgjengeleg likevel. Har jobba saman med ITVane
på ILU ifm. vedtektsendring i Studentforeninga og stillingsinstruksen til dei
inst.tillitsvalte.
FTV Erlend
Har vore på ILM. Jobba med karrieredagen. Informerer om at studiebarometeret er på
veg og at SU har satt av midlar med hensikt å få opp svarprosenten, og ønsker
innspel på korleis dette best kan gjerast. Dømer: Intern konkurranse mellom
linjeforeiningar med gode premier. Vi må også vere flinke å oppmode medstudentar til
å svare på den. Har også vore på LOSAM. Informerer om at Studentrådet er invitert
på julelunsj i kantina på Dragvoll 12. september.
FTV Åste:
Var på møtet med rektor på Samfundet, har jobba med valkomiteen. Jobba også med
korleis ein kan løyse problematikken med studier med stor overvekt av eitt kjønn. Har
hatt medarbeidersamtalar.

SU-sak 33/18 SHoT-høyring med workshop
Erlend informerer. Det er ønskje om innspel til kva tiltak som kan igangsetjast i
forlenging av resultat til fakultetet i SHoT-undersøkinga. Innspela vert tekne vidare i
ein sak som skal presenterast på instituttleiarmøte.
Vi jobbar med høyringa gjennom workshop. Høyringssvar i eige skriv.

SU-sak 34/18 Orientering om val
Åste informerer. Det vert minna om å skrive seg opp på stand, samt om valkonkurransen. Vi må vere flinkare til å blæste rundt allmøte-arrangementet på
fakultetet – del med medstudentar, og minn PTVane på at dei har møteplikt på lik linje
med oss i Studentrådet.
Det vert gitt innspel om at datoen for allmøte gjerne skulle vore informert om tidlegare
til ITVane. Tips for å få folk til å kome på allmøtene: Bruk linjeforeiningar, lokk med
gratis pizza, ver tydeleg på engasjementet dykkar i arbeidet, og vis andre
«studentråds-gløden» så fleire ønskjer å bli med.
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Studenttinget har også val. Åste sender ut informasjon om dette. Frist for å stille er 28.
oktober.

SU-sak 35/18 Eventuelt
Ingen eventueltsaker.

Evaluering av møtet
Bra møte, litt stress på slutten, god runde på starten då vi tok ei meir grundig
gjennomgang av arbeidet vi driv med, litt langt møte, skulle gjerne hatt meir tid (det
vert gitt moglegheit til å kome med innspel på høyringa fram til førstkomande fredag),
godt engasjement, folk er flinke til å ta ordet, gode refleksjonar og tankar som vert
delte, bør vurdere å utvide møtetida for å stresse ned diskusjonane.
Innspillene tas til etterretning.

Møtet ble hevet ca kl 18.30

Åste Solheim Hagerup

Karoline Abildsnes

møteleder (sign.)

referent (sign.)
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