1: SPV ønsker velkommen
2: Allmøtet velger møteleder
• Godkjent med akklamasjon.
3: Allmøtet velger referent
• Godkjent med akklamasjon.
4: Allmøtet godkjenner to (2) studenter fra salen som godkjenner referatet i etterkant av allmøtet
ved signatur.
• Godkjent med akklamasjon.
5: Allmøtet godkjenner innkallingen
• Godkjent med akklamasjon.
6: Allmøtet godkjenner dagsorden
• Godkjent med akklamasjon.
7: Gjennomgang av saksliste
Utdeling av bokskappenger:
• Avstemming – Fordeling av potten – Følgende tre alternativer:
o Alternativ 1: Fem potter à 5 000 kr, fem potter à 2 120 kr.
o Alternativ 2: Én pott à 7 500 kr, fire potter à 5 000 kr og fire potter à 2 025 kr.
o Alternativ 3: Én pott à 10 000 kr, to potter à 7 500 kr og fire potter à 2 650 kr.
• Alternativ 1 ble valgt med 28 stemmer (Alternativ 2: 10 stemmer. Alternativ 3: 27 stemmer.)
• Utdeling av 5x kr 5 000,o Følgende foreninger holdt appell på maks 45 sekunder. Vinnere av potten er markert
i grønt. Votering ble gjort med mentimeter.
o LRO
o Medisinerrevyen (2)
o Placebo FC (5)
o Bal Medicorum (1)
o MedHum
o MTG (3)
o Nocebo (4)
o MS Orch
• Utdeling av 5x kr 2 120,o Følgende foreninger holdt appell på maks 45 sekunder. Vinnere av potten er markert
i grønt. Votering ble gjort med mentimeter.
o MS Orch (2)
o LRO
o Placebo Volleyball (4)
o MedHum (1)
o Placebo FC jenter (5)
o Placebo Håndball (3)
o Signifikant
8: Eventuelt
• Velferdsmiddelutdelingen – Skal potten økes ettersom studentmassen har økt fra ca. 2 000
til ca. 6 000?

FTV Lillian var i instituttledermøte tirsdag 5/12 hvor dette ble tatt opp som sak. Det
ble her opplyst om at det skal være tilgjengelig noe flere midler bl.a. ved overføring
fra midler som tidligere var i tilknytning bl.a. HiST. Dette skal sjekkes opp, og
Studentrådet venter på svar angående dette. FTV Lillian skal informere resten av
Studentrådet om saken, slik at den blir fulgt opp videre.
o Spørsmål/innspill fra salen: Det blir sagt fra salen at det før har vært slik at man kan
levere kvitteringer og refusjon påfølgende vår for utgifter fra høsten, men at det
denne velferdsmiddelutdelingen måtte leveres 30. november. Det poengteres at
dette gjør det vanskelig å rekke og bruke de tildelte midlene, da man har kun rett i
overkant av en måned på å bruke pengene og levere refusjon. FTV Lillian
dobbeltsjekket nåværende kriterier for velferdsmiddelutdelingen, hvor det står
«Bevilgningen blir utbetalt fra DMF etter regning og i samsvar med faktiske utlegg,
inntil bevilget beløp. På grunn av regnskapssituasjonen ved fakultetet kan ikke
tildelte midler overføres til neste budsjettår.». I dokumentet som heter «Guide til
velferdsmiddelsøking» står det derimot «Innleveringsfrist er 31. mai om våren og 30.
november om høsten. Dette vil si, midler som søkes om å brukes om høsten, med
innlevert søknad om våren, er fristen 30. november. I andre ord, søknader som er
innlevert om høsten for midler som skal brukes om våren, skal skjema og bilag
innleveres før 31. mai.». Det er med andre ord tvetydighet i dokumentene, og saken
tas med videre til arbeidsgruppen som for tiden utarbeider nye kriterier til
velferdsmiddelutdelingen tilpasset det nye MH-fakultetet.
Spørsmål/sak tatt opp fra salen: Bok- og garderobeskap
o Garderobeskap: Det har dukket opp informasjon på alle garderobeskap om at de må
registreres via NTNU Drift. Det er blitt sendt spørsmål til NTNU Drift, men studentene
har fått flere ulike svar, bl.a. at MF Placebo har ansvar for dette, at man skal
registrere skap nå, og at man skal vente med å registrere til senere da det skal skje
ved et senere tidspunkt. Spørsmål er hva som er riktig, og hva som skal gjøres?
o Bokskap: Etter fusjonen er det flere studenter på Øya som ønsker bokskap.
Studentene har hørt at fakultetet mener det er for mange bokskap som skal fordeles
på medisinstudentene, og at dette skal revideres. Om dette stemmer, og
medisinstudentene får mindre bokskap betyr dette at potten på bokskap blir mindre.
Dette er et argument for å øke velferdsmiddelpotten.
o

•

9: Møtekritikk
• Da vi stemte over hvilke alternativ for fordeling av pottene var det få stemmer som skilte
mellom resultatene. Noen fra salen mente at dette er grunnlag for omvalg. I følge
forretningsorden gjøres vedtak ved simpelt flertall, med andre ord «dersom ett forslag får
flere stemmer enn andre, men mindre enn 50 % av de avgitte stemmer».
10: Møteleder hever møtet

