Studentrådet, FMH

Studentrådet FMH

Referat fra Allmøte for FMH 15. mars 2018
Hvor: KA12
Når: kl.16.15
Innkalte: alle studenter ved FMH
1

Innkaller ønsker velkommen

2

Allmøtet velger ordstyrer
Øystein Ohr – godkjent ved akklamasjon

3

Allmøtet velger referent
Signe Gjerstad – godkjent ved akklamasjon

4

Allmøtet velger to (2) protokollunderskrivere
Julie Mork Aune
Camilla Huke
Godkjent ved akklamasjon

5

Allmøtet godkjenner innkallingen

6

Allmøtet godkjenner dagsorden

7

Gjennomgang av saksliste

7.1

SR informerer
SR forteller om hva vi jobber med fortiden, og åpner for mulighet til
å gi innspill.

7.1.1

Praksis
Én av to kampsaker i SR for 2018 – vi skal begynne med å kartlegge
hvordan praksis fungerer på de ulike studiene på MH.

7.1.2

Kontakt med næringslivet
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Den andre kampsaken handler om å få til en karrieredag for
studenter på MH – mange opplever at det er vanskelig å få en
relevant jobb etter studiene.
Allmøte tar dette til etterretning.

7.2

Studentombudet på NTNU
I 2017 fikk NTNU sitt første Studentombud. Studentombudet skal
øke rettssikkerheten for studentene ved å være en uavhengig
bistandsperson.
Allmøte tar dette til etterretning.

7.3

Fordeling av leseplasser
Fra og med 1. januar 2018 innførte fakultetet nye regler for
inndeling av lesesalplasser. Mange har reagert på dette, og derfor
ønsker SR å redegjøre for prosessen i forkant av avgjørelsen, og
åpner for innspill fra studentene. Vi skal også informere om hva
som er mulig å gjøre videre.
Inga Rygg (FTV3 i SR) skal opplyse om bakgrunnen for den nye
ordningen. Deretter skal Tormod Gjønnes (SPV for medisin) holde
et innlegg der han presenterer medisinstudentenes sak, før vi åpner
for diskusjon.

Avstemning: Vedtatt ved simpelt flertall at Studentrådet
skal jobbe videre med lesesalplasser denne høsten
7.4

Studentlisens
Fakultetet ønsker at tidspunkt for tildeling av studentlisens skal bli
likt for alle medisinstudentene; dvs. at den tildeles etter 5. året for
både CMED1 og CMED2 fra og med studieår 2020/2021. En
representant fra fakultetet eller SR redegjør for Fakultetets
innstilling. Deretter skal Ida Tylleskär presentere begge sidene av
saken.
Allmøtet tar innkomne innspill med videre i arbeidet.

8

Eventuelt

9

Møtekritikk
-Burde legge inn 5-10 min pause
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-Ekstraordinært allmøte med bare lisenssaken, for å få
større oppmøte
10

Ordstyrer hever møtet

11

Protokollunderskrivere godkjenner referatet:
Julie Mork Aune

Camilla Huke
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