Allmøte SR-MH 11.september
I KBA kl 11:30
FTV Johanne ønsker velkommen.
Møteleder Johanne Skage. Godkjennes ved akklamasjon.
Referent Nina Westerlund Støen. Godkjennes ved akklamasjon.

Godkjent innkalling.
Kort gjennomgang av dagsorden.
Ingen eventuelt saker meldt.


Endring av velferdsmiddelkriteriene (vedtak)
- Endres til 1 utdeling pr år. Sender inn rapport i sommerferien, om en har klart å
-

bruke opp det de har fått tildelt, og søke om å få flyttet over ved behov.
Denne høsten blir det en overgang med to stk søknadsperioder.
For at vi skal innføre dette må vi endre vedtektene. Endre til at det blir en utdeling i
året.
Vedtak: Enstemmig vedtatt – endret til årlig utdeling.
Vedtak; En avstående, 17 stemmer for å endre kriteriene.



Navneendring SL til SR (vedtak)
- Vedtak: Enstemmig vedtatt at navn endres til SR.



Presisering av SRs vedtekter: allmøte defineres som generalforsamling (vedtak)
- Vedtak: Enstemmig vedtatt at allmøter defineres som generalforsamling.



Lesesalplasser: informer om en internordning
- Kun på nivå, lavere grad og høyere grad, finnes ikke lenger faste lesesaler for
medisinstudenter. 4-6 masternivå, 1-3 er på bachelornivå.
- Spm; skal en forsøke å endre på denne ordningen? Eller fungere dette?
- Innspill – se på bruken- se hvem som bruker plassene?
- Skal være en evaluering av den nye ordningen i løpet av høsten.
- Oppfordrer til å komme med forslag på hvordan det burde være.
- Virker som det er en klar enighet om at det burde være behovsprøvd – kunstig skille
mellom bachelor og master. 3-klasse medisin er sett på som et ganske tungt år med stort
behov for lesesalplass. Stressfaktor å ha så få plasser tilgjengelig. Bør være bedre
dekningsgrad. Har så varierende timeplan så kan ikke ha faste tider.
- Vi har blitt flere, og det skal flyttes enda flere studenter ned hit. Det blir trolig større
behov/større problem.
- Er det planlagt flere lesesalsplasser?
- Planen er at det skal bli free-seating. Det er det overordnede ønsket. Så studenten kan gå
og sette seg hvor de vil når de vil.

-

-

Innspill; har de tenkt på at dette ikke bare er et campus, men også et sykehus med
pasienter.
Avhengig av å ha kort avstand til lesesalsplasser innimellom forelesninger, pga timeplanen
vi har – problematisk hvis det blir fullt på Øya av andre studenter som bor i sentrum – så
en må gå opp til Gløshaugen for å finne en plass. Blir veldig problematisk.
Foreløpig er det forbeholdt Øya-studenter på master-nivå.
Forstyrrende at folk som ikke har adgangskort kommer og banker på til lesesalene – og
slipper inn hverandre.
Problematisk med å gi tilgang til andre enn Øya-studenter som skal ha tilgang til
sykehusbygg, med tanke på taushetsplikt o.l. hensyn.
ELG10 blir uten pasienter, ikke et sykehusbygg.

Konklusjon; Ønsker ikke free-seating for alle NTNU-studenter. Ønsker at medisinstudenter får
mulighet for faste lesesalsplasser, i hvertfall til 6.klassse.
Få en mer behovsprøvd-ordning?
Enstemmig vedtatt at dette skal formidles, og jobbes for.
Kull 13 – har hatt mye av div forsøk – teste ut ordninger – de er veldig lei av å være
forsøkskaniner. De vil veldig gjerne ha mulighet for å ha fast lesesalsplass slik som kull 12 fikk.



Informasjon om SRs budsjett
- Orientering om økning på reisepost – Gjøvik / Ålesund
- Ellers ingen spm

Møtekritikk:
Synd at de ikke klarte å lage «hull» i timeplanen slik at alle som ville kunne ha mulighet for å delta.

