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Velkommen og utfordringer i vervet
FTV Johanne ønsker velkommen. Rask runde rundt bordet. FTV Inga tar opp om en
skulle sett neste semester på å opprette et utvalg for medisinutdanninger som jobber
bare med problemstillingene som er for medisinerne, så Studentrådet kan fokusere
på saker som gjelder alle studenter. I Gjøvik har en ikkje hatt så god oppslutning på
undersøkelsene, som har vært sendt på mail til noen studenter og vært på
Blackboard. Har og bedt alle KTVer om å poste på facebook. 100 studenter har svart.
Lurer på tiltak en skal gjøre for å øke oppslutningen. Foreslås å gå til forelesningene,
men to av kullene på sykepleie er no i praksis. Instituttlederne er positive til at
undersøkelsen sendes ut, så dersom noen på lavere nivå er vanskelig når det
kommer til utsending, kan en henvise til det. Ingen utfordringer i Ålesund,
herremiddag og HPV-vaksine har gått kjempebra.

15/18 Kampsakkomiteer
Praksis: undersøkelsen har vært ute en liten stund. Fått nesten 300 svar fra alle
studiebyer, noe mer enn en egentlig hadde forventet. 10 % av de som har svart på
undersøkelsen sier at de har vært i fare for å måtte avslutte studiene, da praksis har
vært for økonomisk belastende. Skal se nærmere på dataene, blir spennende å se
hva annet undersøkelsen viser. Skal forsøke å få flere svar. Premie til de som deler
undersøkelsen kan gis i starten av mai.

Næringsliv: hadde møte med NTNU karriere forrige uke, hvor en fikk gode tips og
tilbakemelding på at en har gjort en god jobb så langt. Bedriftene en har sendt mail til
kan en purre på om de ikkje har svart etter 2 uker, det sa også NTNU karriere, som
også gjerne hadde flere møter med oss til høsten viss Studentrådet ønskte det. De
nevnte også NTNU Bridge, hvor en kan kontakte enkeltpersoner i bedrifter som har
sagt at de ønsker å bli tatt kontakt med. Er ikkje så mange relevante bedrifter der no,
men etter våre næringslivsdager 17. oktober vil det nok fylles opp med flere relevante
bedrifter. Diskuterer hvordan forholdet skal være mellom bedriftspresentasjoner og
stands. Gjøvik har stort sett hatt stands, som de også har tatt betaling fra når det
kommer til private bedrifter. I Ålesund har de pleid å ha noen forelesninger, og
eksempelvis CV-kurs med NAV. Utfordringer har også vært at det alltid er noen som
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har praksis når en legger opp til slike næringslivsdager, bør søke om at alle får
studiedag slik at alle studenter har mulighet til å møte opp.

Råd for samarbeid med næringslivet (RSA) for Helse og Helseteknologi har møte alt
25. april, og 17. oktober samtidig som det er næringslivsdager. Studenttinget har tatt
kontakt om noen er interessert i å sitte som student i dette rådet. Helene melder
interesse.

41/18 AMEE
Jamfør sak på forrige studentrådsmøte diskuterte hvorvidt en skulle sponse deltagere
fra studentmassen, studentrådet eller ingen og hvordan dette skulle gjennomføres.

1) Studentrådet vedtok å støtte 1 fra studentrådet som ikkje går medisin til å delta på
AMEE. Denne plassen deles ut fortrinnsvis på loddtrekning blant interesserte FTVer,
dernest på loddtrekning blant andre interesserte ITVer om ingen FTVer er interessert.

2) Fakultetet støtter også 2 plasser til medisinstudenter. Studentrådet vedtok at en
fordeler disse på loddtrekking blant alle medisinstudenter i Studentrådet.

Studentrådet beslutter at loddtrekninger gjennomføres etter 1) og 2) når
valgresultatet til FTV og ITV på våren er klart, slik at alle som er tillitsvalgt på høsten
som ønsker å delta på AMEE blir del av loddtrekningen. FTVene tar kontakt med nye
tillitsvalgte og gjennomfører loddtrekning.

42/18 Ny velferdsmiddelordning
Utkast til nye velferdsmiddelkriterier var vedlagt med innspill som har kommet fra
studentforeningene. Studentrådet oppfordres til å sende inn flere endringsforslag på
det som ligger som utkast no, og så vedtas nye kriterier i høst etter fadderukene på
allmøte.

37/18 Avslutning av semesteret
Oppstartsseminar 15.-16. september. Det blir inn/ut-middag i løpet av mai. SR har nå
sommerferie (om det ikkje kommer opp noko veldig akutt. -Ta i så fall kontakt med
FTV-ane).
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38/18 Valg og blesting
Torsdag 26. april går fristen for å stille til ITV og FTV ut. Trenger kandidater til FTV 1,
FTV 3, SPV Master og ITV ISM, men finn gjerne flere kandidater til øvrige plasser
også. Neste uke (30. april til 4. mai) er valget åpent på www.studentvalget.no.

39/14 Lesesaler
Har laget lister som kan henges opp på de ulike lesesalene, der folk kan skrive opp
navnet sitt dersom det er fult på lesesalen når det kommer. SR bes ta med lapper og
henge opp. Dersom en ser lister som er fulle, bes en om å printe ut en ny lapp og
henge opp.

Eventuelt og møtekritikk
Møtekritikk: tas til etterretning
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