Saksliste Studentrådets Ledergruppe, MH-fakultetet

Saksliste
Sted: MTM32, MTFS, 3. et.
Dato: Mandag 26.02.18
Tid: 1615 til 1900

Innkalte: Magnus J. Sverkeli (FTV), Edgar A. Tandberg (FTV), Inga S. Rygg (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), Helene R. Uthaug (ITV INB), Møyfrid
Kløvning (ITV INB), Marthe K. H. Endresen (ITV ISM), Anja I. Djupeland (ITV ISM),
Signe Gjerstad (ITV ISB), Polina Bravikova (ITV Kavli), Christoffer V. Nesse
(Styremedlem NTNU),

Fraværende: Camilla Huke (ITV IPH), Magnus N. Sørensen (ITV IKOM) Nina
Westerlund Støen (Konsulent)
Møteleder: Edgar Aksel Tandberg
Referent: Christoffer V. Nesse
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Velkommen og utfordringer i vervet
Edgar åpner møtet. Alt stort sett vell med alle.

Hvordan betale for promoterte Facebookinnlegg? Legg ut selv, og få refusjon.

KTV-møter: anbefales å sette møtedatoer for hele semesteret. Avhold gjerne møter
selv om det ikkje er mange saker på agenda, møtene kan være korte.

1. Kampsakkomiteer
Kampsakkomiteene oppdaterer kort om arbeid siden sist, gruppene har fått kommet
litt i gang. Komiteene kan også stille spørsmål og drøfte ulike saker.

Praksis:
Skal sende ut undersøkelse om hvordan studenter i praksis opplever denne, snart
klar. Alle i SR må veldig gjerne se gjennom spørsmålene, om det er dumme
formuleringer eller ting X, Y eller Z som en har glemt å spørre om.

Næringsliv:
- Instituttledere har fått e-post om at en ønsker å arrangere næringslivsdag uke 42
- Tar ikkje betalt fra bedrifter denne gangen.
- Lokale blir kunnskapssenteret, men bruker flere auditorierer dersom det blir stor
pågang av bedrifter.
- Skal ha mulighet for at de kan stå på stands og fortelle om seg selv.
- Dokument i drive hvor en kan legge til bedrifter som bør inviteres. Gjøvik og
Ålesund har arrangert karrieredag før, legger inn i dokumentet de bedriftene som har
vært der tidligere.

2. Taushetsplikt i SR-vervet (tatt før sak 1 siden Anne Marie var til stede)
Anne Marie Snekvik holdt en presentasjon om taushetsplikt i forbindelse med vervet,
for å øke bevisstheten rundt dette. Powerpoint blir sendt ut med referatet.
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Spørsmål om personer som skal ta utsatt eksamen o.l. kan offentliggjøres.
Karakterer er ikkje taushetsbelagt, men det skal ikkje skje at slike lister
offentliggjøres. Det går på personers personlige forhold, så en bør unngå å publisere
slike lister.

Spørsmål om særplass for praksis og de kan offentliggjøres? Det er ikkje brudd på
taushetsplikt (siden det ikkje står årsak), men det kan gjerne ikkje publiseres. Det går
på personers personlige forhold, så da kan en gjerne unngå å publisere slike lister.

Spørsmål om karakterer og hvorfor de ikkje er taushetsbelagt. En faglærer kan ikkje
spørre en annen faglærer om en students karakterer. Anonyme eksamener
hovedsaklig for anonym sensur. Faglærer skal ikkje vite kven h*n sensurerer, for å
unngå trynefaktor o.l.
Spørsmål om taushetsplikt ovenfor andre tillitsvalgte. Hvis du er ny og trenger hjelp,
kan en gå til en anenn tillitsvalgt å diskutere hvordan en skal gå frem med en
sak/oppgave? Ja, en kan drøfte saker innenfor Studentrådet, dersom en har et behov
for det for å utføre oppgaven på en god måte.

Spørsmål om taushetsplikt for andre (ikkje medlemmer i SR) som har informasjon om
en sak. De som er involvert i en sak, har ikkje noe taushetsplikt som student. Men
dere i SR har taushetsplikt om informasjon dere får gjennom deres verv i SR. Men en
student kan fortelle det videre dersom en ønsker det.

Studentrådet takket for presentasjonen.

3. Retningslinjer for søknad om geografisk særplass i praksis
Edgar orienterer om saken:
- Våren 2017 ble det laget felles retningslinjer for søknad om geografisk særplass i
praksis, for tillitsverv, som er tillitsvalgt ved fakultet og institutt, representanter i
Studentparlamentet/Studenttinget
- Thomas K. Eriksen som er leder i Velferdstinget, mener at fakultetet har utelatt de
viktigste tillitsvervene, nemlig representant i velferdstinget, velferdsutvalgene og
læringsmiljøutvalget, fordi disse vervene krever mye større møtevirksomhet og
tilstedeværelse enn tidligere vedtatte kriterier
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- Dekanatet skal ha en kort gjennomgang/revidering av kriteriene, og ønsker innspill
fra oss

Geografisk særplass vil si at en har maksimalt 1.5 timer reisetid hver vei. Det ble
diskutert overordnet hvorvidt hvem som skal prioriteres for å få geografisk særplass i
praksis, da det ikkje er ubegrenset antall geografisk særplasser.

Studentrådet mener at velferdstinget, velferdsutvalgene og læringsmiljøutvalget skal
være prioritert på samme nivå som Studenttinget (etter fakultet- og
instituttillitsvalgte). I disse utvalgene har en ofte vara, det har en ikkje i studentrådet.
Må undersøkes om velferdsutvalgene har like stor møtevirksomhet/aktivitet som de
øvrige.

4. Vedta Budsjett
-Endelig fastsetting av budsjett, ettersom forrige sr-møte gikk til velferdsmidler
Fra forrige gang er det kommet et forslag om å flytte 10000 fra møtevirksomhet/mat
(5000) og promoteringsmateriell (5000) til eksterne kurs og konferanser. Ønske om at
dette da kan brukes på relevante kurs for ITVer. ITVene i Gjøvik ønsket eksempelvis
å delta på en konferanse om IKT i helsevesenet på Lillehammer (dette dekket
instituttet denne gang), men anser det som viktig at ITVer får mulighet å delta mer på
slikt. Studentrådet støtter forslaget – 1 avholdende, resten for.

Studentrådet vedtar endstemmig budsjett som helhet med forrige endring.

5. Møte om lokalisering av studentdemokratiet
FTVer Johanne og Edgar informerer om fremtidens studentdemokrati. Campus skal
bygges ut, og de deltok på et møte om hvordan en ønsker å organiseres.

Et forslag var å ha et stort studenthus, for alle studentråd, og andre studenttjenester,
en base. Diskusjon om alle skulle ha kontor samme sted, om noen studentråd ønsket
kontor andre steder også (f.eks SR-MH).
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Ble også diskutert kulturforskjeller mellom ulike Studentråd. Mange av de andre har
faste kontortider, mens det er vanskeligere for oss der mange har flytende
timeplaner.

Burde en forsøke å få 2 timer undervisningsfri i løpet av uken i fremtiden ved
fakultetet? Kontoret til SR burde også kanskje være mer tilgjengelig for alle studenter
(ikkje låst). «Noen» på MTFS skal visstnok flytte kontorer snart, Inga undersøker
hvem og hvorvidt det frigjøres et kontor som Studentrådet kan ta over.

Ble også diskutert at alle studentråd sliter med synlighet, og kanskje et slikt
studenthus kunne gjøre det lettere å vise frem studentdemokratiet som helhet. Vil
fortsatt være utfordringer med å nå ut til Studentrådenes egne studenter.

Studentrådet tok informasjonen til orientering.

6. Organisering av allmøte for MH med SR
Edgar innleder til saken
-6. klasse medisin er misfornøyde med å ha mistet lesesalplasser, og det må et
allmøte til for å avklare mellom alle parter og få innspill for å løse problemet, dette blir
også tatt opp på fakultetsnivå
- I tillegg er det nyttig for studenter på fakultetet å møte med SR for å ha god dialog

Dagsorden for Allmøte som blir den 15. mars: Velferdsmiddelutdeling, info om
studentombud, info om kva SR jobber med for tiden (praksis, næringslivsdag),
lesesalplasssak om medisinstudenter til sist (det som er relevant for alle først).

Frist for å sende saker til allmøtet 7 dager før møtet. Oppdatert saksliste sendes ut 4
dager før møtet.
Obligatorisk for alle i Studentrådet å delta. Alle må hjelpe å promotere allmøtet – be
KTVer om å dele det på kullsidene sine. Facebookinnlegg promoteres.
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Tenker å friste med kaffi, kake og frukt. Trenger hjelp til å bake, skjære opp frukt og
trakte kaffi. Signe, Anja, Johanne, Tormod og Inga baker kake. Magnus og Tormod
trakter kaffi. Tormod kjøper inn frukt.

Eventuelt og møtekritikk
Stand flyttet til 2. mars fra 8. mars

Alle samler ting i samme overordnede drive-mappe. Bes om å også legge inn formell
informasjon. E.g. lister over studieprogram, kontaktinformasjon til SR, mal på
studentrådlogo, annet grafisk, vedtekter, o.l.

FTVene fikk en mail om at det er paneldebatter om studenttjenester på ITkontaktforum 15. mars (blackboard o.l.). Ønsker en student fra SR-MH til å delta i
debatten. SR er opptatt med Allmøte (sannsynligvis), men Edgar kan delta på
paneldebatten dersom det lar seg gjøre.

Oversikt over alle studentorganisasjoner på MH skal lages av Inga. Kjekt å ha når en
eksempelvis skal gi ut informasjon om velferdsmiddler. Midlertidig liste legges ut i
Drive – fyll ut med flere organisasjoner dersom dere ser noen som mangler.

Fått mail fra Anja Beate Andersen. Trenger to studenter som kan sitte i
arbeidsgruppen til NTNUs vennepris (penger skal deles ut til tiltak som avhjelper
ensomhet). Hjelp til å skrive retnignslinjer, lage logo, o.l., og har kontaktet alle
studentrådene for dette. Ingen fra Studentrådet melder seg.

Hospiteringsdager i praksis. Får totalt 4 halve dager (må avklares med praksisstedet)
en kan være borte. Disse kan brukes til studenttillitsvalgtsarbeid. Usikkerhet om en
kan være syk 2 dager dersom en bruker dager på tillitsvalgsarbeid for å få godkjent
praksis. Dette undersøkes av Magnus.

Inga inviterer alle på kaffe og kake hos seg på søndag! Mange er bortreist, utsettes til
søndag 11. mars rundt klokken 1500 (eller 1200). Inga har katt – ikkje vær allergisk.
Inga lager facebookevent med info om tid og sted.
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Studentombudet har publisert en film vi gjerne kan dele.
Det ligger penner og sykkeltrekk på kontoret – kan brukes til konkurranser o.l.
Forslag til premie på instagramkonkurranse?  Påskeegg.
Dugnad på studiesalen neste tirsdag, den 13. mars. Bli med – det tar en time. Syk
steming.

Fast møte med konsulenten Nina kvar tirsdag. Refusjoner blir normalt levert til Nina
da, gi de inn før klokken 1200, så får dere oftest penger utbetalt onsdagen etter.

Møtekritikk: tas til etterretning. Teknologien fungerte: hurra! God møteledelse. Bra.
Sklei litt ut på slutten.
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