
   
 

 

REFERAT  
Studentrådet SU sitt møte 26.04.22 Kl. 17.15 i rom D156   
 
Møteleder:  Stian Andersen 
Referent:  Elin Juliussen   
 
Studentrådet SUs medlemmer: 

FTV  Børge Elias Bruteig  
FTV  Stian Andersen  
FTV  Hanna Drag Lysø 
IGE Eivor Høgmo Karlsen 
IGE Martin Buran 
ILU  Herman Nesse 
ILU Sharmika Raventhiran 
ILU Amanda Fagerland Farrag 
ILU  Maria Vagle 
IPL  Brage Lauten  
IPL  Elise Fossen Krohn 
ISA Lina Tungodden 
ISA Ida Alice Hafeld   
ISS  Markus Mollerud 
ISS  Kaja Harvik Rygh 
SOSANT Fredrikke Dahle Varsla 
LTV  Anders Lie Hagen  

 
Meldt fravær:  

IPS Telma Eid 
IPS Andreas-Rene Mostuen 
IPS  Dina Sofie Djenkova Vollen 
ISS  Trym Joakim Ulriksen 
SOSANT Lars Fredrik Kletten  

 
Ikke møtt:  

IPL  Emmy Andrea Høiseth 
 
Observatører:  
Studenttinget  Amalie Farestvedt     

 
 

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

 
Ref-sak 09/22 Godkjenning av referat fra SU-møte 29.03.22  
 Godkjent.   
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POSTADRESSE: TELEFONER: GATEADRESSE: 
NTNU DRAGVOLL Skranken: 73 59 67 41Universitetssenteret på Dragvoll 
7496 TRONDHEIM Konsulent: 73 59 67 42Trondheim 

Ref-sak 10/22 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene  
 Kort grei informasjon om hva som skjer på instituttene.  
 Kort orientering fra FTVene hva de har jobbet med siden sist 
  
SU-sak 21/22 Hvordan være et fakultet på flere campus  
 Børge innledet og det ble diskutert i to-og-to grupper.  
 Innspill som kom frem var: 

- det var sterkt ønskelig at FTVene var mer synlige på alle campuser  
- FTVene bør ha minst en kontorvakt på Kalvskinnet og Tunga  
- Vaffelfredag kan holdes en annen dag på andre campus av og til  
- Alle ITVene bør møtes på kontoret på Dragvoll en gang før seminaret  
- FTVene bør delta på allmøter på Kalvskinnet og Tunga  
- Forslag om å sette inn i stillingsinstruksen av FTVene SKAL vise seg på 

Kalvskinnet og Tunga i løpet av semesteret, og det skal tilrettelegges for at dette 
er gjennomførbart  

- ITVene representerer studenten på instituttnivå, FTVene representerer studenten 
på fakultetsnivå 

 
SU-sak 22/22 Hva er en demokratisk valgt tillitsvalgt  
 Børge orienterte om dette.  
 Det er blant annet ønskelig å lage valgretningslinjer for kvoteringen av ITVer på de 

enkelte institutt.  
 
SU-sak 23/22 Evaluering/Tilbakemelding på valg 2022 vår  
 Stian gikk gjennom valgoppslutningen dette valget.  
 Tilbakemeldingene var litt forskjellige. Det viste seg at ikke alle hadde fått med seg 

all informasjon som var formidlet ut fra FTVene.  
 
SU-sak 24/22 Eventuelt  

▪ Lærerutdanningen er 100 år og planlegger feiring. Alle institutter som har 
lærerstudenter er invitert til å delta økonomisk med dette.  

▪ Sharmika tok opp gjennomføringsemnene ved studentrådet. Det er alt for få saker 
som sier at dette gjør vi. Det savnes.  

▪ Børge sender en mail til Studenttinget og etterspør høringer og saker fra de som 
kan behandles på studentrådsmøtene.  

▪ Hvorfor ble det ikke gjennomført mobilt kontor i gata? Dette ble gjort av noen, men 
det var dårlig respons fra ITVene på mailen som Emilie sendte ut om dette.  

▪ Lykkehjulet kom litt seint til valguka.  
▪ Red-out ble nok litt for optimistisk  
▪ Saken som skulle tas opp på LM NSO kunne vært tatt med til studentrådet  
▪ Hva skjer videre med sakene som blir tatt opp i SU-møtene?  

▪ FTVene tar med det som kommer opp på møtene videre i systemet  
▪  Anders kommenterte at valgresultatene kom alt for seint  

▪ Etterlyste referatene som skulle ha blitt publisert på hjemmesiden vår 
▪ Referatet fra allmøtet er enda ikke kommet ut. 

▪ Børge spurte om Studentrådet SU ville skrive under på to opprop:  
  Studentene ved NTNU erklærer global klima- og naturkrise!  
   – enstemmig vedtatt å signere  
  Opprop/skriv om areal og studentenes bekymringer og krav 
    – enstemmig vedtatt å signere  

▪ Børge informerte om at det blir ikke studentrådsmøte den 3. mai, bare 
avslutningsmiddag kl 19.30  
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Evaluering av møtet 
 Kommentarene tas til etterretning.  
  
 
 
Møte hevet kl. 19.14  
 
 
 

Børge Elias Bruteig  Elin Juliussen    

møteleder (sign.)  referent (sign.)  
 
 


