Saksliste Studentrådet, MH-fakultetet

Saksliste
Sted: MTM32, MTFS, 3. et.
Dato: Onsdag 17.10.18
Tid: 1630 – 1900

Innkalte: Julie Tveita Lea (FTV), Edgar A. Tandberg (FTV), Maria Høigaard (FTV),
Johanne E. Skage (FTV), Julie Mork Aune (SPV medisin), , Mathias Kjersem
Heggedal (ITV IHG) Magnus N. Sørensen (ITV IKOM), Hanne Grønnestad (SPV
master, Helene R. Uthaug (ITV INB), Marte Stine Einstad (ITV INB), Regine
Romundstad (ITV ISM), Signe Gjerstad (ITV ISB), Polina Bravikova (ITV Kavli), Philip
Lautin Jackson (Styremedlem NTNU), Nina Westerlund Støen (Førstekonsulent),
Camilla Huke (ITV IPH), Anita Vadset (ITV IHA), Silje Kippernes (ITV IHA), Ine Fjær
(ITV IHG), Anja I. Djupeland (ITV ISM), Inga Rygg

Fraværende: Hanne Grønnestad (SPV master), Regine Romundstad (ITV ISM),
Polina Bravikova (ITV Kavli), Philip Lautin Jackson (Styremedlem NTNU), Nina
Westerlund Støen (Førstekonsulent), Silje Kippernes (ITV IHA), Ine Fjær (ITV IHG),
Inga Rygg, Julie Mork Aune (SPV medisin)

Møteleder: Johanne Eikeland Skage
Referent: Edgar A. Tandberg (FTV),
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Velkommen og siden sist
Kl. 16:30–16:45
Noe som har skjedd i det siste, som du vil ha innspill fra resten av SR på?

-

Folk er veldig fornøyde med karrieredagen, ca. 500 oppmøtte

-

Man må bli bedre på å svare når folk sender melding til fb-siden

-

Folk har hatt medarbeidersamtale, Maria har forsøkt å sette seg mer inn i
vervet, ettersom det er fortsatt relativt nytt

-

Johanne vært i ftv-forum, hvor det har blitt diskutert om det skal være fritak for
EiT ved enkelte videreutdanninger

-

Mathias vært på seminar med de tillitsvalgte om kvalitet ved campus gjøvik,
organisert HPV-vaksine på campus gjøvik

-

Også vært karrieredag på IHA, oblig for 1. klasse og over 50 utstillere

-

Anita også organisert HPV-vaksine på IHA

-

Edgar vært i I-L møte og fortalt om HKD

-

Julie vært i møte om helseinnovasjonslaben

-

Forslag om å ha hele SR med på å lage et erfaringsskriv

-

Muligheter for gratis influensavaksine for fakultetet

77/18 Itv-kavli (vedtakssak) 16:45-17:00
Skal vi la være å ta opp en ny ITV på kavliinstituttet nå ved førstkommende valg?
De to ITV-KAVLI de siste to årene mener vervet er unødvendig. Instituttet er lite, og
ktv-ene hører til SPV-master.

-

Generell enighet om at det ikke er så mye vits i å ha en ITV-Kavli.

-

60 studenter på instituttet, alle KTVene ligger under SPV master. Ettersom det
er mye tettere kontakt mellom instituttleder og studentene på Kavli enn ved
andre institutter står nesten ITV-Kavli som et ledd «i veien».

Side 2 av 5

Saksliste Studentrådet, MH-fakultetet
-

Enstemmig vedtatt at vi ikke skal ta opp en ITV kavli ved dette valget

78/18 Velferdsmiddelutdeling (vedtakssak) 17:00-19:00
Vi fordeler velferdsmidler etter gjeldende kriterier. Husk å lese gjennom kriteriene før
møtet. De finnes på våre nettsider.

Søknadene blir sendt til dere i løpet av helgen, og de siste som kommer inn 15.
Oktober sendes etter. Alle oppfordres til å lese gjennom søknader før møtet for å
gjøre seg opp en mening om fordelingen av velferdsmidler.

-

Det er søkt om mer penger enn det vi har til å dele ut

-

Det defineres først hva som gjør enn inhabil:

-

En som er aktiv i en forening er inhabil.

-

Runde rundt bordet om hvor man er sikker på at man er inhabil, og hvor man
er usikker på hvor man kan kanskje være inhabil.

-

Anja inhabil i bilyd og foetus

-

Signe inhabil i mtg og bilyd

-

Julie inhabil i placebo

-

Camilla for mtg

-

Marte stine for ms orch, Nocebo og signifikant

-

Maria inhabil i NMF

-

Kjapp gjennomgang av kriterier: ikkje alkohol eller mat for en liten gruppe, mer
forståelig hvis det søkes om mat til en større mer omfattende gruppe. Går litt
på skjønn.

-

Ikke noen vesentlig forskjell på om en forening har god økonomi fra før av eller
ikke, ettersom det søkes penger som skal brukes til spesifikke ting

-

Idrettsrelaterte søknader støttes som regel mer, ettersom det er dyrere å drive
idrettslag med baneleie osv.

-

Det ses som positivt å ha søkt om midler/forsøkt å samle penger på andre
måter i tillegg til å søke om velferdsmidler

-

Det presiseres at vi tar utgangspunkt i de gamle velferdsmiddelkriteriene

-

Bilyd får innvilget støtte til noter og dirigent, med 6500,-

-

Fysio søker om 31476 til påmeldingsavgift, drakter, baller, trykk. Får innvilget
støtte til baller og påmeldingsavgift på 17300,- , fordi det er det som er mest
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essensielt for å kunne spille kamper. Oppfordres til å søke på nytt i november
og dele opp de forskjellige postene på søknaden ytterligere, ting som drakter
er lettere å få støtte fra andre steder enn baller og påmeldingsavgift. Vi
oppfordrer dermed også til å prøve å finne midler på andre måter.
-

GHS spør om støtte til nettside på 3000,-, og 1000 til fasiliteter for seminar.
Fasiliteter droppes fordi det kan fåes gratis. Nettside høres unormalt dyrt ut,
hadde vært lettere hvis de kunne begrunne hvorfor de skal ha en spesielt
«fancy» nettside. Det innvilges 2000,- til mat og drikke på global helse
seminar, og 2000,- til promotering. I tilbakemeldingen minner vi om at det er
mulig å få refundert en del bannerkostnader gjennom NTNU grafisk, og at det
må lages et bedre budsjett/regnskap

-

Krims søker om 2000,- til skihelg, og 1000,- til mat/kaffe til hybelkvelder. Ikke
presisert så godt hva på skituren som de søker støtte til, bare veldig generelt
på transport, leie av kapell, og mat. Heller ikke presisert hva egenandelen på
turen ligger på. Vanskelig å vite hva de legger i «mat». SR innvilger støtte med
2000,- til skihelg på vassfjellet for KRIMS.

-

LRO søker om 3500,- foredrag, og 500,- til materiell for oppdatering av
manualen, 4000,- til sammen. Til foredraget inngår foredragsholder, og
kaffe/bespisning. De får innvilget hele beløpet

-

Medhum søker om 1960,- til startnumre til medhumløpet. De får innvilget hele
beløpet

-

MF placebo søker om 20 000 til låvefest, 500 til fak. Fest, og 2000 til mindre
arrangementer. Totalt 22500,-. Forslag om å støtte 17500 til mf placebo, og se
når vi er ferdig med fordelingen om det er penger til overs som kan gis der.
Forslaget innvilges.

-

MSorch søker om 8354,- til medaljer, instrumenter og mer. Forslag om å støtte
alt unntatt daljer, på 5354,-, som innvilges.

-

MSO søker om 1000,- til mat som gulrot til å komme på foredrag, forslag om å
innvilge hele beløpet, som innvilges

-

MTG søker om 1975,- til mat til presentasjonskveld og turutstyr, som innvilges

-

NMF søker om 4880 til juleverksted, forslag om å støtte alt og å støtte alt
unntatt anlegg til 700,- forslag om å støtte alt innvilges.

-

Nocebo søker om 12500,- til trykk av avisen, det støttes.
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-

Nutrix søker om 75000,- , hvor bl.a. pr og sponsorkomiteen spør om 13000,hvorav 1620,- går til flyers. Bestemmes å ikke støtte noe annet av det enn
flyers. Forslag om å støtte 10000 til buss til låvefest og rosa kompetansekurs,
men presiseres at det må presiseres bedre hva dette kurset er. Vi legger
merke til at de ikke går noe særlig i underskudd når man trekker utgifter fra
inntekter på arrangementene, og vi bestemmer oss for å støtte differansen
mellom utgifter og inntekter slik at arrangementene er gjennomførbart, totalt
4300,-. Turtrix søker om 3900,- til turutstyr, og 4500,- til turutgifter. Forslag om
å støtte turutstyr og ikke utgifter til større turer, ettersom det ikke er presisert
hvilke turer/arrangement pengene går til. Vi foreslår å støtte 7198,- til
idrettskomiteen, ettersom det er det de mangler for å dekke utgifter til
fotballlagene.

Eventuelt og møtekritikk
-

Forslag om å ikke ha velferdsmiddelutdeling så kort etter fristen for å sende
inn søknad, og heller ikke samme dag som karrieredagen neste gang.

-

Julie har blitt spurt av fakultetet om vi kan lage et skilt for
helseinnovasjonslaben, anja hjelper til

-

Vi skal også ha en SR-poster på innovasjonslaben

-

Ha en litt mer informativ poster en den roll-upen, lage en litt generell en som
kan brukes ved andre anledninger også

-

Bruke oss som en måte å gi tilbakemelding på innovasjonslaben på

-

Endring av rollen til FTVene, fra 1 og 2 som jobber opp mot fakultetet og 3 og
4 som jobber opp mot resten av NTNU, forslag om å fordele arbeidskraften
mer på den delen som er opp mot fakultetet, en fast FTV som tar AU-møter

Kl. 18:50–19:00
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