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Saksliste 

 

Sted: MTM32, MTFS, 3. et. 

Dato: Mandag 12.02.18   

Tid: 1615 til vi er ferdige med velferdsmiddelutdelingen  

 

Innkalte: Magnus J. Sverkeli (FTV), Edgar A. Tandberg (FTV), Johanne E. Skage 

(FTV), Anton Hasselgren (SPV master), Geir Tormod Gjønnes (SPV medisin), Ine 

Fjær (ITV IHG), Mathias Kjersem Heggedal (ITV IHG), Therese Svendsen (ITV IHÅ), 

Silje Kippernes (ITV IHÅ), Magnus N. Sørensen (ITV IKOM), Helene R. Uthaug (ITV 

INB), Camilla Huke  (ITV IPH), Marthe K. H. Endresen (ITV ISM), Anja I. Djupeland 

(ITV ISM), Signe Gjerstad (ITV ISB), Polina Bravikova (ITV Kavli), Christoffer V. 

Nesse (Styremedlem NTNU), Nina Westerlund Støen (Førstekonsulent). 

 

Fraværende: Edgar A. Tandberg (FTV), Inga S. Rygg (FTV), Møyfrid Kløvning (ITV 

INB), 

 

Møteleder: Johanne Eikeland Skage 

Referent: Nina Westerlund Støen 
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Velkommen og utfordringer i vervet 

 

Kl. 16.15–16.20 

Vi tar en runde på eventuelle utfordringer man har hatt i vervet siden sist. 

Ingen spesielle utfordringer nevnt. 

 

15/18 Kampsakkomiteer 

Kl. 16.20–16.35 

Kampsakkomiteene oppdaterer kort om arbeid siden sist, spesielt oppstart og 

fordeling av verv innen komiteene.  

- Ingen nye ledere. 

 

16/18 Vedta budsjett 

Kl. 16.35-16.50 

Utsettes frem til neste SR-møte for å ha evt andre forslag til budsjett klart. 

 

17/18 Synlighet  

16.50- 17.00 

Anja og Helene, PR-ansvarlige, presenterer sin plan for vårt arbeid med synlighet, og 

vi drøfter planen i plenum.  

- Satt opp en plan for stand.  

Tunga 28. feb (Helene, Camilla, Møyfrid og Johanne)  

Øya 2.mars (Signe, Polina, Edgar og Marte)  

Kalvskinnet 5. mars (Tormod, Inga, Magnus, Anja) 

 

- Blæste-plan; bla ta bilder av alt som foregår og som arrangeres og legge ut på 

FB og instagram. Magnus FTV oppretter en slack for deling av bilder.  

 

- Hver av kampsak- komiteene skriver en kort tekst om hva det handler om.  

 

- I tillegg kan de som har sittet tidligere skriver ned hva og dele med de nye hva 

de har fått til / jobbet med tidligere.  
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PAUSE FRA 17.00 TIL 17.05  

 

18/18 Habilitetsvurdering i forbindelse med velferdsmiddelutdeling 

Kl. 17.05- 17.15 

Hvordan skal vi avgjøre habiliteten til SR-medlemmene? Hvor streng skal vi være? 

Vi diskuterer og bestemmer oss for metode.  

- Hvis man er inhabil skal man ikke kunne uttale seg. Være helt passiv. 

- Man skal også få lov til å melde seg inhabil hvis har en org. man føler sterk 

tilknytning til selv om man ikke er medlem. 

- Forslag; for de som betaler medl.avgift – er inhabil. 

- For de som ikke har medl.avgift – skjønnsmessig vurdering.  

- Tar en runde rundt bordet for å høre hvem som er medlem hvor. Kartlegge 

omfanget.  

- Var akkurat nok til å være vedtaksdyktig. 

 

19/18 Velferdsmiddelutdeling 

Kl. 17.15 - 18.00 

- Vi tar først en diskusjon på hvordan vi skal tolke kriteriene for utdeling av 

velferdsmidler. Enighet rundt bordet i forhold til hva en skal legge i 

vurderingene/kriteriene.  

- Nina presenterer sitt forslag til fordeling av velferdsmidler, og vi diskuterer og 

reviderer forslaget.  

- Fordeling av velferdsmidler. 

 

 

Eventuelt og møtekritikk 

Kl. 20.30-20.35 

- Allmøte pga. misnøye blant studenter 

 

 

 


