
   
 

 

REFERAT  
Studentrådet SU sitt møte 27.09.22 Kl. 17.15 i rom D156   
 
Møteleder:  Kristian Nygård Svartås   
Referent:  Maiken Kildal Berntsen  
 
Studentrådet SUs medlemmer: 

FTV  Kristian Nygård Svartås  
FTV  Stian Andersen  
FTV  Usman Hussein 
FTV  Hanna Drag Lysø 
IGE Malin Bergset 
IGE Eivor Høgmo Karlsen 
ILU Sharmika Raventhiran 
ILU Amanda Fagerland Farrag 
ILU  Maria Vagle 
ILU  Herman Nesse 
IPL  Elise Fossen Krohn 
IPL  Ingrid Nøhr 
IPL  Oda Nikoline Vågnes Halsa  
ISA Eline Sofie Fossem 
ISA Sandra Barra Halvorsen   
ISS  Erik Johansen 
ISS  Kaja Harvik Rygh 
IPS Josef Kayri 
SOSANT Julie Hay  
SOSANT Kristine Madsveen Lintorp 
LTV  Simen Grønland  
IPS  Dina Sofie Djenkova Vollen 

 
Meldt fravær:  

ISS  Sofia Li Aas Løvø 
ILU Alexander Pedersen 
IPS Telma Eid 
IPS  Dina Sofie Djenkova Vollen 

 
 
Ikke møtt:  
 
Observatører:  
Studenttinget  Roar Blakstad     

 
 

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

 
Ref-sak 11/22 Godkjenning av referat fra SU-møte 26.04.22  
 Godkjent.  
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Ref-sak 12/22 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene  
 Kort informasjon om hva som skjer på instituttene.  
 Kort orientering fra FTVene om hva de har jobbet med siden sist 
   
 
Rundet rundt bordet 
 
ILU 

- Ekstraordinært allmøte – ny ITV 
- Klassetillitsvalgt – og programtillitsvalgt  
- Praksis – og utdanningsutvalg 
- Mangfold- og inkluderingsutvalg 
- Instituttstyremøte 
- Div. kronikker 
- 100 års jubileum på instituttet 
- Fått infoskjermer på Kalvskinnet 
- Kvittet seg med bokskapansvar 

 
IPL 

- Arrangere faglunsj på instituttet 
- Oppfølging PTV 

o Arbeidsavtaler til PTV. Noe trøblete å få avtaler fra institutt 
 
ISA 

- Møte med instituttstyre 
- Workshop om Helgasetr  
- Jobber med å få gjesteforelesere inn i forelesninger 
- Jobber med å få tettere kontakt mellom linjeforeninger og institutt 

 
SOSANT 

- Møte med instituttledelse 
- Rekruttert PTV 
- Skal inn i forelesninger for å gi et ansikt på ITVer på institutt 

 
Psykologi 

- Slitt litt med PTVer 
o Nektet i programrådsmøter – vanskelig med honorering 
o Jobbet med å endre forkunnskapskrav når studenter skal ut i praksis 

GEO 
- Rekruttere nye PTVer 
- Planlagt oppstartsmøte for PTV 
- Prøver å få eget emnerom på BlackBoard for ITV for å kunne nå ut  
- Innkalt til allmøte 

 
LTV 

- Oppstartsmøte med PTV 
- Møte i studentrådet lektor 
- Jobber med 100 års jubileum 

 
ISS 

- Styremøte på instituttet 
- Rekruttere PTV 
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- Opprettet kommunikasjon med linjeforeningene 
 
Roar (NTNU styret) 

- STi-møte: alderspoeng – 4 fremfor 8 alderspoeng, tosensorordning 
- Felles møte med politi, SIT, kommunen og VT om bla. fadderuke og SHoT, fokus på rus 
- Valgworkshop med valgansvarlige FTV 

 
FTV 

- Ulike møter og utvalg 
- Allmøtearrangement på Facebook 
- FTV kan ordne med en oversikt over de ulike møtene de går i, og hvilken funksjon de har 

 
  
 
SU-sak 25/22 Forslag til vedtekstendringer 
 Stian viser til sakspapirer, der det er to foreløpige forslag fra ILU. 
  
 ILU ved Sharmika presenterer forslagsendringer 
 Ønsker at ILU får flere stemmer i studentrådet.  
 
Josef (IPS) Ønsker at det skal være avhengig av antall på institutt, at det skal være en generell 

regel på dette, ikke tas opp som enkeltsak. Forslag at dersom man er over et visst 
antall studenter, får man to stemmer. 

 
Eivor (IGE) Stiller spørsmål ved om antall ITVer baseres på antall studenter. 
 
FTV (Kristian) Tidligere skulle det være én ITV per studieprogram. Dette var før fusjon, og står 

ikke i vedtekter lenger. 
 
 Saken diskuteres. I tillegg til de to forslagene i sakspapirer, presenteres et tredje 

og fjerne forslag. Det tredje er å ha et kritisk antall studenter der instituttet får økt 
antall stemmer dersom studentantallet overstiger dette antallet. Det kritiske antallet 
foreslås å være 2500 studenter. Det fjerde er å la det være som det er i dag.  

 
Det diskuteres om alle fire forslag kan stemmes over på allmøtet, men 
studentrådet kommer til enighet om at det er best at studentrådet i dag kommer 
frem til hvilket forslag som skal fremmes på allmøtet. Det voteres over de fire 
forslagene: 

 
Forslag: 3 stemmer  
Forslag 2: 0 stemmer  
Forslag 3: 6 stemmer  
Forslag 4: 0 stemmer 
 
Forslag 3 vedtas med flertall 

  

Dersom votering er nødvendig har hvert institutt og lektortillitsvalgt i studentrådet SU 1 stemme og de 

fakultetstilitsvalgte har 2 stemmer. Alle vedtak fattes ved simpelt flertall der annet ikke er spesifisert. For å 

være vedtaksdyktig må 2/3 av Studentrådet SU sine medlemmer være til stede. Har instituttet mer en 2500 

studenter registrert får det instituttet en ekstra stemme. 

 

 FTV ved Stian presenterer forslag til å legge til punkt om kvotering 

 Saken diskuteres. Vil legge til punkt om votering i vedtaksendringer. 
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 Saken stemmes over: 

9 stemmer for – vedtas med flertall – tas opp videre på allmøte 

 

SU-sak 26/22 Orientering rundt resultatene fra SHoT undersøkelsen 
 Kristian presenterer tall fra SU.  
 
Roar (styret) I møte med politi/trondheim kommune/SIT ble det trukket frem at de som søker 

hjelp ikke er de som drikker mest og sliter mest med alkohol. Denne gruppa tar 
ikke kontakt. 

 
Stian (FTV) Presiserer noen tall spesifikt for Dragvoll. En del høyere scorer på Dragvoll enn 

øvrige studenter. Skal se på disse tallene, og sende de ut til Studentrådet. Vil 
komme tilbake til dette senere.  

 
 Ved neste studentrådsmøte vil det være en workshopliknende tilnærming til 

resultatet i undersøkelsen. 
 
 Eventuelt  
Maria (ILU) Ønske om ny plakat med oppdaterte ITVer 
 Vil gjerne at det står hvor mye tid som er satt av til hver sak 
 
Maiken  Minner om at ITV skal informere institutt om at PTV skal ha arbeidsavtaler, og at 

PTV selv må si ifra dersom de ikke har fått arbeidsavtale.  
 
Stian (FTV) Minner om at større eventuelt-saker bør sendes inn minst én uke før 

studentrådsmøtet, så vi får det med i innkalling.  
 
 
 Møtekrittikk tas til etterretning 
 
   
 

Kristian Nygård Svartås  Maiken Kildal Berntsen      

møteleder (sign.)  referent (sign.)  
 
 


