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Sak 1 Innkaller ønsker velkommen 

 
Innkaller ønsker studentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 

velkommen til generalforsamlingen til Studentrådet MH. Det etterspørres 

om det er engelskspråklige studenter til stede. Generalforsamlingen 

avholdes på norsk fordi det er ikke er engelskspråklige studenter til stede.  

 

Innkaller ber om opptelling av studentene som er til stede på 

generalforsamlingen og er tilknyttet MH-fakultetet. Generalforsamlingen 

er vedtaksdyktig i tråd med Studentrådets MHs vedtekter med over 20 

studenter.  
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Sak 2 Allmøtet velger ordstyrer  

 
Studentrådet MH anbefaler generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:  

Ordstyrer: Nora Stuve  

 

Vedtak: Nora Stuve velges som ordstyrer.  
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Sak 3 Allmøtet velger referent  

 
Studentrådet MH anbefaler generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:  

Referent: Maria Høigaard 

 

Vedtak: Maria Høigaard velges som referent.  
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Sak 4 Valg av tellekorps 

 

Tellekorpset teller opp stemmer avgitt ved håndsopprekning eller skriftlig 

votering.  

 

Vedtak: Regine Romundstad og Rebekka Steen velges som 

tellekorps.  
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Sak 5 Allmøtet velger to (2) protokollunderskrivere  

 

Protokollunderskriverne undertegner protokollen for generalforsamlingen 

på vegne av studentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. 

 

Vedtak: Helene Uthaug og Idunn Wæhler velges som 

protokollunderskrivere.  
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Sak 6 Allmøtet godkjenner innkallingen 

 

Innkalling til generalforsamling er sendt ut til studentene ved Fakultet for 

medisin og helsevitenskap fem arbeidsdager før generalforsamlingen. 

Studentrådet MHs vedtekter sier at innkallingen skal sendes ut syv 

arbeidsdager før. Ordstyrer ber om tillatelse fra studentene til å 

godkjenne innkallingen til tross for at den ikke ble sendt ut i tråd med 

vedtektene.  

 

Vedtak: Innkallingen godkjennes.  
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Sak 7 Allmøtet godkjenner dagsorden  

 
Studentrådet MH foreslår følgende dagsorden:  

 

1 Ønsker velkommen 

2 Valg av ordstyrer 

3 Valg av referent 

4 Valg av tellekorps 

5  Valg av protokollunderskrivere 

6  Godkjenning av innkalling 

7  Godkjenning av dagsorden  

8  SR informerer 

9  Endering av vedtekter 

10  Budsjett og regnskap 

11 Eventuelt 

12 Møtekritikk 

13 Velger vinner av ting 

14  Ordstyrer hever møtet 

15  Protokollunderskrivere godkjenner referatet 

 

Vedtak: Dagsorden godkjennes. 
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Sak 8 SR informerer 

 
Studentrådet MH orienterer om intern omorganisering. Stillingen SPV 

master nedlegges. Det begrunnes med at masterstudentene blir bedre 

ivaretatt av ITVene ved deres respektive institutt.   

 

Stillingsinstrukser for FTV og ITV i Studentrådet MH endres og trer i kraft 

fra og med i dag, 7. mars 2019. Neste gang det skal gjøres endringer i 

stillingsinstrukser må dette vedtas på et allmøte eller generalforsamling. 

Nye stillingsinstrukser for FTV og ITV, der ITV ISM brukes som eksempel, 

er vedlagt på henholdsvis side 10-12 og 13-14. 

 

Studentrådet MH informerer om at de har jobbet med følgende saker:  

- Studentrådet MHs vedtekter, stillingsinstrukser og internstruktur 

- Arbeidsavtaler for tillitsvalgte i Studentrådet MH 

- Videreformidling av erfaringer fra praksis blant studenter  

- Utbedre studentarealer på Campus  

- Styrke linjeforeningenes mottak av nye studenter på NTNU 

- Implementere «Studentenes time» i alle studenters timeplan  
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Stillingsinstruks for fakultetstillitsvalgt (FTV) 

Fakultet for medisin og helsevitenskap har fire (4) FTVer. De er de øverste 

tillitsvalgte på fakultetet og er alle fire (4) likestilt. 

 

FORKORTELSER 

NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  

FMH: Fakultet for medisin og helsevitenskap 

SR: Studentrådet 

FTV: Fakultetstillitsvalgt  

ITV: Instituttillitsvalgt 

SPV: Studieprogramtillitsvalgt 

 

MYNDIGHET 

FTVene er valgt av studentene ved fakultetet i henhold til gjeldende 

valgreglement spesifisert i Studentrådet MHs vedtekter, og representerer 

studentene ved fakultetet utenfor allmøtene. 

 

ARBEIDSOPPGAVER 

• FTV skal være et bindeledd mellom studentene via SR, fakultetet og 

de øvrige deler av studentdemokratiet 

• FTV skal jobbe for 

o Å ivareta og representere studentenes interesser 

o Å sikre en god informasjonsflyt fra fakultetet til studentene 

o Å opprettholde et tett samarbeid med øvrige deler av 

studentdemokratiet 

o Å følge opp og arbeide med studentpolitiske saker 

• FTV skal ha kjennskap til 

o Avvikssystemet på NTNU 

o Kvalitetssikringssystemet på NTNU 

o Økonomien ved fakultetet 
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o Handlingsplanen til fakultetet 

• FTV har ansvar for 

o At det til enhver tid er studentrepresentanter i alle styrer, råd 

og utvalg på fakultets- og instituttnivå 

o At det arrangeres valg av studentrepresentanter ved fakultetet 

og instituttene 

o Å koordinere ITVer og SPVer 

o Å arrangere møter for tillitsvalgte i SR 

o Å arrangere oppstartsseminar for tillitsvalgte i SR i samarbeid 

med konsulent 

o Å sikre et godt arbeidsmiljø for alle i SR, inkludert konsulent 

o Å holde medarbeidersamtale med ITVene og SPVene to (2) 

ganger i løpet av vervperioden 

o Å arrangere generalforsamling og å bistå i arrangering av 

allmøter 

o Å promotere sin stilling ved nytt valg og sørge for en god 

erfaringsoverføring til den som tar over vervet 

o Å uttale seg på vegne av SR og studentene i media  

• FTV skal delta i og være studentenes representant i 

o Instituttledermøter 

o Ansettelsesutvalget på fakultetet 

o Fakultetsstyremøter 

o Formøter til NTNU-styret 

o Formøter til Utdanningsutvalget 

o Studenttingsmøter 

o FTV-forum 

o SR-møter 

o Andre møter der det er relevant 
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GODTGJØRELSE 

FTVene får godtgjørelse av fakultetet i henhold til avtale mellom 

Studenttinget og NTNU. 

 

IKRAFTTREDELSE 

Instruksen trer i kraft 7. mars 2019. 

 

ENDRINGER 

Endringer av stillingsinstruksen blir vedtatt med simpelt flertall på allmøte 

eller generalforsamling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  

 13 

Stillingsinstruks for instituttillitsvalgt for institutt for  

samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) 
ITV er den øverste tillitsvalgte på̊ tilhørende institutt. Ved de instituttene 

hvor det er to ITVer, er disse likestilte, navngitt 1–2. 

 

FORKORTELSER 

NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  

FMH: Fakultet for medisin og helsevitenskap 

SR: Studentrådet 

ITV: Instituttillitsvalgt 

KTV: Kulltillitsvalgt 

ISM: Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie 

 

MYNDIGHET 

ITVene er valgt av studentene ved fakultetet i henhold til gjeldende  

valgreglement spesifisert i Studentrådet MHs vedtekter, og representerer  

studentene ved fakultetet utenfor allmøtene. 

 

ARBEIDSOPPGAVER 

• ITV skal være et bindeledd mellom studentene via studentrådet, 

institutt og studentdemokratiet 

• ITV skal jobbe for å: 

o Ivareta studentenes interesser 

o Sikre en god informasjonsflyt fra institutt til student 

o Aktivt innhente informasjon fra KTV og studentene ved 

relevante høringer 

o Være studentenes ansikt utad og være synlig på Campus 

o Følge opp og arbeide med studentpolitiske saker 

• ITV skal ha kjennskap til: 

o Avvikssystemet på NTNU 
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o Kvalitetssikringssystemet på NTNU 

o Hva som foregår på instituttet 

• ITV har ansvar for å: 

o Koordinere KTVer på bachelor-, master- og 

videreutdanningsnivå ved ISM 

o Arrangere KTV-møter minimum to ganger i semesteret 

o Synliggjøre seg selv blant studenten 

o Å fungere som en kontaktperson ved å henvise videre 

o Promotere innstilling ved nytt valg og sørge for en god 

erfaringsoverføring til den som tar over vervet 

o Bidra til å arrangere allmøter sammen med resten av SR 

• ITV skal være studentenes representant ved 

o Møter i utvidet ledergruppe 

o  SR-møter 

o Andre møter der det er relevant: 

§ Praksisutvalget 

§ Samarbeidsutvalg ISM (NTNU) og Trondheim kommune 

§ Samarbeidsutvalg ISM og SOH 

 

GODTGJØRELSE 

ITVene får godtgjørelse av fakultetet i henhold til avtale mellom 

Studenttinget og NTNU. 

 

IKRAFTTREDELSE 

Instruksen trer i kraft fra og med 7. Mars 2019. 

ENDRINGER 

Endringer av stillingsinstruksen blir vedtatt med simpelt flertall på allmøte 

eller generalforsamling. 
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Sak 9 Endring av vedtekter  

 

Vedtektene slik de ble vedtatt 11. september 2018 ble sendt ut sammen 

med innkallingen. Vedtektene endres med 2/3 flertall.  

 

Følgende er generalforsamlingens behandling av vedtektene: 

 

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, tittel på dokument: 

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig.  

 

§0 Forkortelser 

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH:  

SR: Studentrådet  

FTV: Fakultetstillitsvalgt  

SPV: Studieprogramtillitsvalgt 

ITV: Instituttillitsvalgt 

KTV: Kulltillitsvalgt 

MH-fakultetet: Fakultet for medisin og helsevitenskap  

NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§1 Om vedtektene ved medisinske og helsevitenskapelige fakultet 
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Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, tittel på paragraf: 

Om vedtektene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§1.1 Studentrådet ved det medisinske og helsevitenskapelige fakultet  

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, tittel på underparagraf: 

Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§1.2 Arbeidsspråk 

 

Endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt:  

Arbeidsspråket for studentdemokratiet på̊ MH-fakultetet er norsk, men 

engelsk benyttes på̊ generalforsamlingen og allmøtene for 

masterstudentene dersom det er engelskspråklige studenter til stede.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§2 Generalforsamlingen 

 

§2.1 Generelt  
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Endringsforslag fra Studentrådet MH, tredje avsnitt: 

Generalforsamling der alle studenter ved fakultetet inviteres skal 

arrangeres minst én gang i kalenderåret, mens allmøter settes opp ved 

behov og kan være for mindre deler av studentmassen ved fakultetet. 

Allmøter arrangeres ved behov. Det skal være minst én generalforsamling 

eller et allmøte hvert semester.  

 

Trukket.  

 

Endringsforslag fra Maren Arntsen, tredje avsnitt: 

Generalforsamling der alle studenter ved fakultetet inviteres skal 

arrangeres minst én gang i kalenderåret, mens allmøter settes opp ved 

behov og kan være for mindre deler av studentmassen ved fakultetet. Det 

skal være minst én generalforsamling eller et allmøte hvert semester.  

 

Trukket. 

 

Endringsforslag fra Signe Gjerstad, tredje avsnitt:  

Generalforsamling der alle studenter ved fakultetet inviteres skal 

arrangeres minst én gang i kalenderåret. Det skal være skal være minst 

én generalforsamling eller et allmøte hvert semester. Utover dette kan det 

arrangeres allmøter ved behov.  

 

Trukket.  

 

Endringsforslag fra Kari Syverud, tredje avsnitt:  

Generalforsamling skal arrangeres minst én gang i kalenderåret. Det skal 

være skal være minst én generalforsamling eller et allmøte hvert 

semester. Utover dette kan det arrangeres allmøter ved behov.  
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Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§2.2 Innkalling  

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt:    

FTV er ansvarlig for å kalle inn til og avholde generalforsamlingen.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, andre avsnitt: 

Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling hvis Studentrådet, 

fakultetsstyret, Studenttinget eller minst 15 studenter registrert ved MH-

fakultetet, ønsker det.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, tredje avsnitt: 

Innkalling til generalforsamlingen skal kunngjøres minst syv arbeidsdager 

før møtet avholdes.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§2.3 Rettigheter  
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Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt:  

Enhver student registrert ved Fakultet for medisin og helsevitenskap har 

full møte-, tale-, forslags- og stemmerett.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§2.4 Vedtaksdyktighet 

Ingen endringsforslag.  

 

§2.5 Møteplikt 

 

Endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt: 

Samtlige studentrepresentanter valgt ved elektronisk valg har plikt til å 

møte på̊ generalforsamlinger. Disse er også̊ pliktige til å møte i sine 

respektive komiteer og grupper. Hvis en tillitsvalgt ikke har mulighet til å 

delta personlig, skal vedkommende be sin personlige vara stille. Hvis 

heller ikke den personlige varaen kan stille eller vervet ikke har en 

personlig vara, kan den tillitsvalgte innkalle en hvilken som helst annen 

vara. Tillitsvalgte har en plikt til å videreformidle informasjon av interesse 

for studentene.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§2.6 Debatt og votering 

Ingen endringsforslag 

 

§2.7 Valg  
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Endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt: 

Valg kan foregå på generalforsamlingen eller ved elektronisk avstemning. 

To FTVer, én ITV INB, én ITV ISM, én ITV IHG, én ITV IHA, ITV IKOM og 

SPV medisin velges vårsemesteret og trer inn i vervet 1. juli. To FTVer, én 

ITV INB, én ITV ISM, én ITV IHG, én ITV IHA og ITV ISB velges 

høstsemesteret og trer inn i vervet 1. januar. Studenter som er valgt inn i 

et verv innehar vervet ett kalenderår fra nevnte overtakelsesdatoer. Ved 

fratreden skal innehavere av verv bidra i opplæringen av nye vervholdere 

måneden etter valget.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

Endringsforslag fra Studentrådet MH, andre avsnitt:  

Personer med stemmerett har mulighet til å stemme ved det aktuelle 

valgene. Det er kun medisinstudenter som er stemmeberettiget ved valg 

av ny SPV medisin. Hvis det er flere personer som skal velges til samme 

verv, kan stemmer hver stemmeberettiget student stemme på̊ tilsvarende 

mange kandidater. Kandidatene med flest stemmer får vervene. Valg til 

SR og andre verv kan også̊ utføres ved håndsopprekning/skriftlig 

avstemning under generalforsamlingen. Hvis kun én person stiller til et 

verv, kan hun/han velges ved akklamasjon dersom ingen 

stemmeberettigede studenter krever skriftlig votering.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§2.8 Bestemmelse om valgresultat 

Ingen endringsforslag.  
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§2.9 Fratredelse fra verv  

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt:  

Dersom en person finner det vanskelig å oppfylle kravene for vervet han 

eller hun innehar, kan studenten søke om å få fratre sitt verv. Dette 

gjøres ved skriftlig søknad til FTV. FTV må̊ godkjenne søknaden.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§2.10 Mistillit  

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt:  

Det kan stilles mistillitsforslag mot tillitsvalgte. Mistillitsforslag må̊ stilles 

av minst 15 studenter eller flertallet av medlemmene i SR, og det må̊ 

sammen med mistillitsforslaget leveres forslag på̊ ny kandidat. SR må̊ da 

avholde en generalforsamling. Forslag om mistillit skal være bekjentgjort 

på̊ møteinnkallingen til generalforsamlingen.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, andre avsnitt:  

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall vedta mistillitsforslaget. 

Vedkommende fratrer vervet umiddelbart.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

2.11 Suppleringsvalg  
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Endringsforslag fra Studentrådet MH, første og andre avsnitt:  

Dersom en ITV-stilling i Studentrådet ikke fylles ved det ordinære valget 

hvor vervet er på̊ valg, har Studentrådet myndighet til å fylle vervet uten 

å avholde suppleringsvalg. Informasjon må̊ da sendes ut til alle studenter 

ved fakultetet om at man kan sende inn skriftlig søknad til Studentrådet 

som enstemmig må̊ velge best egnede kandidat blant søkerne.  

Dersom en kandidat fratrer sitt verv på̊ grunn av godkjent søknad om 

dette eller det blir stilt mistillitsforslag til vedkommende, har Studentrådet 

myndighet til å fylle dette vervet uten å avholde suppleringsvalg. 

Informasjon må̊ da sendes ut til alle studenter ved fakultetet om at man 

kan sende inn skriftlig søknad til Studentrådet som enstemmig må̊ velge 

best egnede kandidat blant søkerne.  

Dersom Studentrådet heller ønsker å avholde suppleringsvalg for å fylle et 

ITV-verv utenom ordinært valg eller dersom man ikke kommer frem til en 

enstemmig avgjørelse etter å ha vurdert skriftlige søknader, kan man 

også̊ fylle vervet ved elektronisk urnevalg.  

Dersom en FTV-stilling eller SPV-stilling i Studentrådet ikke fylles ved det 

ordinære valget hvor vervet er på valg må det avholdes suppleringsvalg 

ved elektronisk urnevalg. 

Dersom en FTV eller SPV fratrer sitt verv på grunn av godkjent søknad om 

dette eller det blir stilt mistillitsforslag til vedkommende må det avholdes 

suppleringsvalg ved elektronisk urnevalg. 

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§2.12 Referat og realisering av vedtak 

 

Endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt:  
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Konsulent tilknyttet Studentrådet skal føre referat fra 

generalforsamlingen. Dersom konsulent ikke har mulighet til dette kan det 

delegeres til et Studentrådsmedlem. Referatet skal signeres av referent 

samt en FTV. FTVen er ansvarlig for å sørge for at generalforsamlingens 

vedtak realiseres og at referatet offentliggjøres på̊ Studentrådets nettsider 

og i Studentrådets Blackboardkanal. FTV kan delegere oppgaver som 

oppstår som følge av et vedtak, til andre studenter.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§3 De faglige utvalgene ved det medisinske og helsevitenskapelige 

fakultet  

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, tittel på paragraf: 

De faglige utvalgene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§3.1 Generelt 

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt: 

Medisinskfaglig utvalg (MFU) og Sykepleiefaglig utvalg (SFU) er organer 

for valgte representanter for studieprogrammene ved fakultetet.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 
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Endringsforslag fra Studentrådet MH, tredje avsnitt: 

SPV er ansvarlig for å innkalle og gjennomføre møter med KTVer, samt for 

at saksliste blir publisert.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

Endringsforslag fra Studentrådet MH, fjerde avsnitt: 

Det skal avholdes studentrådsmøter med alle FTVer, SPVer og ITVer minst 

én gang i måneden.  

 

Trukket.  

 

Endringsforslag fra Ine Fjær, fjerde avsnitt: 

Det skal avholdes studentrådsmøter med alle FTVer, SPVer og ITVer minst 

én gang i måneden gjennom studieåret.  

 

Trukket.   

 

Endringsforslag fra Andreas Wessel Larsen, fjerde avsnitt: 

Det skal avholdes studentrådsmøter med alle FTVer, SPVer og ITVer minst 

én gang i måneden, unntatt juni, juli og august.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§3.2 Innkalling 

 

Endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt: 

Innkalling og saksliste til studentrådsmøter skal oversendes 
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studentrepresentantene minst to arbeidsdager før møtet. Alle valgte 

representanter kan legge frem saker for FTVene frem til møtestart.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§3.3 Rettigheter 

Ingen endringsforslag.  

 

§3.4 Møteplikt  

Endringsforslag fra Studentrådet MH, første og andre avsnitt: 

Alle tillitsvalgte i Studentrådet har plikt til å møte i studentrådsmøter og 

andre møter som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen deres. Der to 

personer deler samme vervsbeskrivelse er begge pliktige til å møte på̊ 

studentrådsmøter. Andre møter kan de selv velge hvordan de vil fordele 

seg imellom.  

KTVer har møteplikt på̊ KTV-møter, og må̊ sende vara dersom 

vedkommende ikke kan møte selv.  

 

Trukket.  

 

Endringsforslag fra Andreas Wessel Larsen, første og andre avsnitt: 

Alle tillitsvalgte i Studentrådet har plikt til å møte i studentrådsmøter og 

andre møter som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen deres. Der to 

personer deler samme stillingsbeskrivelse er begge pliktige til å møte på̊ 

studentrådsmøter. Andre møter kan de selv velge hvordan de vil fordele 

seg imellom.  

KTVer har møteplikt på̊ KTV-møter, og må̊ sende vara dersom 

vedkommende ikke kan møte selv.  
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Trukket.  

 

Endringsforslag fra Julie Mork, første og andre avsnitt: 

Alle tillitsvalgte i Studentrådet har plikt til å møte i studentrådsmøter og 

andre møter som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen deres. Der to 

personer deler samme stillingsbeskrivelse er begge pliktige til å møte på̊ 

studentrådsmøter. Andre møter kan de selv velge hvordan de vil fordele 

seg imellom.  

KTVer har møteplikt på̊ KTV-møter, og må̊ sende vara dersom 

vedkommende ikke kan møte selv. Obligatorisk undervisning/praksis og 

sykdom er gyldig fravær.  

 

Trukket.  

 

Endringsforslag fra Kari Syverud, første og andre avsnitt: 

Alle tillitsvalgte i Studentrådet har plikt til å møte i studentrådsmøter og 

andre møter som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen deres. Der to 

personer deler samme stillingsbeskrivelse er begge pliktige til å møte på̊ 

studentrådsmøter. Andre møter kan de selv velge hvordan de vil fordele 

seg imellom.  

KTVer har møteplikt på̊ KTV-møter, og må̊ sende vara dersom 

vedkommende ikke kan møte selv. Fravær grunnet obligatorisk 

undervisning, praksis og sykdom er gyldig. 

 

Trukket.  

 

Endringsforslag fra Simon Håvi, første og andre avsnitt: 

Alle tillitsvalgte i Studentrådet har plikt til å møte i studentrådsmøter og 

andre møter som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen deres. Der to 

personer deler samme stillingsbeskrivelse er begge pliktige til å møte på̊ 
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studentrådsmøter. Andre møter kan de selv velge hvordan de vil fordele 

seg imellom.  

KTVer har møteplikt på̊ KTV-møter, og må̊ sende vara dersom 

vedkommende ikke kan møte selv. Obligatorisk undervisning, praksis og 

sykdom regnes som gyldig fravær.  

 

Trukket.  

 

Endringsforslag fra Kari Syverud, første og andre avsnitt: 

Alle tillitsvalgte i Studentrådet har plikt til å møte i studentrådsmøter og 

andre møter som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen deres. Der to 

personer deler samme stillingsbeskrivelse er begge pliktige til å møte på̊ 

studentrådsmøter. Andre møter kan de selv velge hvordan de vil fordele 

seg imellom.  

KTVer har møteplikt på̊ KTV-møter, og må̊ sende vara dersom 

vedkommende ikke kan møte selv. Fravær grunnet obligatorisk 

undervisning, praksis og sykdom er gyldig hos både KTV og vara.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§4 Allmøter  

 

§4.1 Generelt 

Ingen endringsforslag.  

 

§4.2 Innkalling 

Ingen endringsforslag.  

 

§5 Studentrådets ledergruppe (SR) 
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Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, tittel på paragraf: 

Studentrådet MH (SR) 

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§5.1 Generelt 

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH:  

SR er studentens øverste administrative og utførende organ. SR består av 

fire FTVer, SPV medisin og de seksten ITVene fordelt på̊ åtte institutt. FTV 

er ordstyrer. 

SR skal jobbe for studentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskaps 

beste.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§5.2 Møter 

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt:  

SR holder regelmessige møter. De bestemmer selv møtetidspunkt. FTV 

utarbeider skriftlig møteplan. SR er beslutningsdyktige når møtet er 

korrekt kalt inn til og mer enn 50 % av medlemmene er tilstede. Møter 

ansees som korrekt kalt inn til når de foregår etter møteplanen. Det første 

møtet må̊ imidlertid innkalles skriftlig. Påfølgende møter holdes etter 

møteplanen utarbeidet på̊ første møte. Ekstraordinære møter må̊ innkalles 

til skriftlig. 
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Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§5.3 Vedtak 

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt: 

SR gjør vedtak ved simpelt flertall.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§5.4 Signaturrettigheter 

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt: 

SRs ordstyrer og et annet medlem av SR har felles signaturrett i 

Brønnøysundregisteret. 

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§5.5 Årsrapport 

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt: 

SR plikter å presentere årsrapport for sin virksomhet, samt budsjett og 

regnskap på̊ generalforsamlingen. Regnskap skal også̊ presenteres for 

studentrådene en gang per semester. Studentrepresentanter kan kreve å 

få innsyn i regnskapet på̊ et hvilket som helst øvrig studentrådsmøte. 

Regnskapsrapporten fremlegges av økonomiansvarlig.  
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Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§5.6 Åpne og lukkede møter  

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, første, andre og tredje 

avsnitt:  

SRs møter avholdes i offentlighet. SR kan invitere utenforstående når 

dette passer seg.  

Styrerepresentantene på̊ NTNU, Studenttingets arbeidsutvalg, 

studentrådet HF (Humanistisk Fakultet), studentrådet SU (Fakultetet for 

samfunns- og utdanningsvitenskap), studentrådet NV (Fakultetet for 

naturvitenskap), studentrådet IE (Fakultet for informasjonsteknologi og 

elektroteknikk), studentrådet AD (Fakultetet for arkitektur og design), 

studentrådet IV (Fakultetet for ingeniørvitenskap), studentrådet ØK 

(Fakultet for økonomi). 

Sakslisten for SR møter er offentlige. Alle medlemmer av SR kan foreslå̊ 

at en sak undras offentlighet og føres bak lukkede dører. SR kan vedta å 

følge forslaget ved 2/3 flertall.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§6 Utfyllende retningslinjer  

 

§6.1 Forretningsorden 

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt: 

Studentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap bestemmer 

forretningsorden for generalforsamlingen, allmøter og studentrådsmøter.  
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Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§6.2 Arbeidsinstrukser  

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt: 

Arbeidsinstrukser for verv i studentdemokratiet ved FMH er fremstilt i et 

eget dokument. Dette dokumentet revideres årlig av SR .  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§6.3 Kriterier for fordeling av velferdsmidler 

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt:  

SR er ansvarlige for å fordele velferdsmidlene etter kriteriene 

generalforsamlingen har vedtatt.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§6.4 Økonomireglement 

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt: 

Økonomireglementet er rammeverket for økonomien til 

studentdemokratiet ved FMH. 

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 
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§6.5 Endringer i utfyllende retningslinjer  

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt: 

Endringer i retningslinjer kan vedtas av generalforsamlingen ved 2/3 

flertall. Endringsforslag må̊ følge med innkallelse til generalforsamlingen.  

SR kan endre forretningsorden og arbeidsinstrukser med absolutt flertall. 

Påfølgende generalforsamling må̊ informeres om endringene.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§7 Avvikling 

 

Redaksjonelt endringsforslag fra Studentrådet MH, første avsnitt: 

Avvikling av Studentrådet FMH må̊ godkjennes ved 2/3 flertall på̊ to 

påfølgende generalforsamlinger. Ved avvikling, opphører Studentrådet 

FMH etter det andre møtet der 2/3 flertall har vedtatt avvikling. SR må̊ 

informeres om forslaget om avvikling minst fire uker før den første 

generalforsamlingen der forslaget fremmes. Studenttinget må̊ ytre seg om 

saken.  

 

Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 

 

§8 Gyldighet  

 

Endringsforslag fra Studentrådet MH: 

Siste endringer i vedtektene ble godkjent av generalforsamlingen 7. mars 

2019 med umiddelbar virkning.  
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Vedtak: Ugyldig på grunn av at bakgrunnsdokumentet, Vedtekter 

for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet, er ugyldig. 
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Sak 10 Budsjett og regnskap  

 

Foreløpig regnskap for 2018 legges frem.  

 

Vedtak: Foreløpig regnskap for 2018 godkjennes. 

 

Budsjettforslag for 2019 legges frem.  

 

Vedtak: Budsjettforslag for 2019 godkjennes.  

 

Det bes om å gi Studentrådet MH myndighet til å revidere budsjettet i 

etterkant av generalforsamlingen.  

 

Vedtak: Forslag om å gi Studentrådet MH myndighet til å revidere 

budsjettet etter generalforsamlingen godkjennes.  

 

Foreløpig regnskap for 2018 og budsjettforslag for 2019 er vedlagt på side 

35-37.
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Sak 11 Eventuelt  

 

Ingen eventueltsaker er meldt inn.  
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Sak 12 Møtekritikk  

 

Helene Uthaug gir innspill om at det er vanskelig å lese endringsforslag til 

vedtekter på skjermen under generalforsamlingen. Det vises til ugunstig 

fargebruk.  

 

Simen Håvi gir innspill om at det er vanskelig å følge med på 

gjennomgangen av budsjett og regnskap på skjermen under 

generalforsamlingen via streaming.   
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Sak 13 Velger vinner av ting 

 
Studenter til stede på generalforsamlingen har anledning til å vinne iPad 

og hodetelefoner. Det foretas loddtrekning.  

 

Vinnere av premier: Maja Mikkelsen, tilknyttet Campus Trondheim, er 

vinner av hodetelefoner og Magnus Galta, tilknyttet Campus Trondheim, 

er vinner av iPad.
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Sak 14 Ordstyrer hever møtet  

 

Generalforsamlingen heves 7. mars 2019 klokken 18.15.  

 

Vedtak: Vedtatt.  

 



  

 42 

Sak 15 Protokollunderskrivere godkjenner referatet  

 

Referent signerer dokumentet og videresender til protokollunderskrivere 

for godkjenning. Protokollen sendes til Studentrådet MH og gjøres 

tilgjengelig på Studentrådet MHs nettside.   
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