
   
 

 
REFERAT   
Studentrådet SU sitt møte 01.10.19 kl 16.30 på Dragvoll  
 
 
Møteleiar:  Magnus Landheim  
Referent:  Fredrik Stensen Lier  
 

Studentrådet SUs medlemmer:  
FTV A Katarina Randby  
FTV B  Fredrik Stensen Lier  
FTV C Brage Lauten  
FTV D Magnus Landheim  
IGE Marte Westad  
IGE Kristoffer Stålby  
SOSANT Fredrik Billington  
SOSANT Maria Victoria Silva 
ISS  Roar Høiby Brakstad  
ISS  Edvard Rindsem  
IPL  Cajsa Sofie W. Moberg  
PSYK Sol-Andrea Ness  
PSYK Ida Maria Brennhaugen 
ILU Camilla Sagelv Øyen  
ILU  Emma Solberg  

Meldt fravær:  
IPL  Ola Leraand Stornes  
IPL Mahsa Rashidnejad  
PSYK Ailin Timannsvik    
ISA Elfur Thorhildar Helgadottir  
ISA  Fabliha Zaman   
ISA Patrycja Agnieszka Sudol  
ILU Solveig Tellevik  
ILU  Ingvild Brattetaule  
LTV  Tonje Grennes Mørken  

Ikke møtt:  
 

Observatør: Åste S. Hagerup 

 
Konstituering av møtet 
Innkalling ble godkjent, møteleder og referent valgt. 
Sakslista ble godkjent. 
 
 
Ref-sak 20/19 Godkjenning av referat 17.09.18  
- Godkjent 

Ref-sak 21/19 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene 
- ISS: Jobbet med strategi for promotering med tanke på valg. Har fått inn en PTV i 

master statsvitenskap 
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- ILU: Klasseromsrunder med tanke på referansekurs. Internmøte med ITV. Deltatt på 

ledermøte og instituttledermøte (ble diskutert obligatorisk oppmøte), UU hos ILU og 

STi møte angående praksis.  

- Sosant: Møte med masterstudenter – promotering av PTV-stillingen. Deltatt på 

dialogmøte. 

- IPL: Planer om å få i gang et PTV-møte. Har funnet tidspunkt for allmøte og jobber 

frem mot det. 

- Geografi: Instituttledermøte. Følger opp et fag i tett samarbeid med studenter, 

foreleser og instituttleder. Jobber med å skaffe PTVer.  

- Psykologi: Planlegging av allmøte. Fått opp facebookside (istedenfor gruppe). 

Deltatt på instituttledermøte. 

- Åste: Jobbet med studentdemokratiet på UIO, hvor dette skal etableres. Deltatt på 

fagrådssamling. Strategimøte rundt praksis (STi). LMU har møte i morgen, med 

fokus på ekstremisme blant norske studenter, skal også diskutere opptak. 

- FTV: 

o Brage: Feire, ILM – tidlig trygg i Trondheim er et prosjekt som skal settes til IPS, 

demokrati-undersøkelse har ILU fått. Fullfinansiering av UniPed. 

o Katarina: Ferie. 

o Magnus: Jobbet med PTV-ordningen. 

o Fredrik: Ikke stort å rapportere om. 

SU-sak 39/19 Oppdatering om PTV-ordningen 

- Magnus oppdaterer rundt rektorvedtaket som handler om at PTV-valg må skje i 

studentrådet.  

- Spørsmål reises rundt det å ikke klare å få noen til å stille. Dette må strebes etter og 

det vil da bli valg ved et senere studentrådsmøte. 

- Om ITV stiller som PTV vil det gitte instituttet være inhabil når det kommer til valg. 

- De PTVene som er blitt valgt nå blir stående siden de er etterstrebet etter forrige 

valg. Ved DETTE valget er man nødt til gjøre det slik. 

- Om dette er noe vi ønsker å endre på, er dette noe studentrådet må stemme over å 

ta det videre. 

SU-sak 40/19 Høring – Langsgående vurdering (Sti)  
o Høringa ble lenge og godt diskutert. 

- Alle sender inn mulige forslag og flere tanker frem til mandag (7/10.) 

- Høringsuttalelsen følger vedlagt referatet.  

SU-sak 41/19 Eventuelt 

- Magnus: SU er nødt til å ta på seg flere kontorvakter. HF har tatt ¾ av alle 

kontorvaktene før seminar, og etter seminar har HF tatt nesten alle ledige 

kontorvakter. Grunnen til at SU må ta flere er fordi HF må da betale mye mere enn 

SU. 

o Psykologi, Sol: Går det an å sende ut mail kun til SU, slik at HF ikke har mulighet til 

å ta den? 

o Magnus: Få til det. 

- Psykologi, Ida: På instituttet har psykologi fått et rom som dem kan bruke som 

identitetsareal for psykologistudenter. Men instituttet gir ikke penger for at man kan 

møblere det. 

o Fredrik: Man må høre med instituttene om hvorvidt dem ønsker å søke om det. For 

mesteparten av pengene som skal ut til studentene ligger hos instituttene, men dem 

bestemmer. 
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o Åste: Tre alternativer; (1) SIT, (2) velferdsmidler fra fakultet, (3) Det FTVene må 

følge opp. 

- Psykologi, Ida: Studenter på klinisk får studass lønn 

o Magnus: hør med Studentombudet 

- Åste: Ønsker at vi vil være med på å rekruttere til studenttinget. Trenger 

representanter fra Dragvoll.  

o ILU, Camilla: Valgomaten har veldig store spørsmål som det er vanskelig å ta stilling 

til 

o Åste: fikser informasjon på de sidene det gjelder 

- ISS, Roar: Har lyst til å fremme at lektorstudenter har stemmerett i ILU. Synes SU 

dette er greit? 

o ILU, Camilla: Vet ikke så mye om stemmerett-biten, men ser at det er flere saker 

som er relevant for lektorer. 

o Brage: Lektorer bestemmer selv hvor mandatet skal være. Studentene tar et valg, 

og «98 %» av studentene setter disiplinstudiene sine der de skal ha stemmeretten 

sin. Håper det går, full støtte. 

- ILU, Camilla: På seminaret var det snakk om facebookkonkurranser, har man funnet 

ut noe av dette? 

o Katarina: Vi kommer tilbake til det.  

o ILU, Emma: Det er personsvernsregler som gjør «tagg en venn», veldig vanskelig. 

o Geografi. Marte: Facebook har også strenge regler, noe som har ført til at det ofte 

går ut på å skrive en emoji eller lignende. 

 
 
 Evaluering av møtet 
 Tilbakemeldingene tas til etterretning.  
 
 

Magnus Landheim       Fredrik Stensen Lier           

møteleder (sign.)   referent (sign.)  


