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Saksliste 

Sted: MTM32, 3. etg MTFS  

Dato: 08.05.2019 

Tid: 16.30-19.00  

Innkalte: Edgar Tandberg (FTV), Julie Tveita Lea (FTV), Nora Stuve (FTV), Maria Høigaard 
(FTV), Anja Ivarsdatter Djupesland (ITV IPH), Gaute Berg Aspevold (ITV INB), Marte Stine 
Einstad (ITV INB), Regine Romundstad (ITV ISM), Susanna Korpberget (ITV ISM), Rebekka 
Steen (ITV ISB), Anita Vadset (ITV IHA), Alexander Stabell (ITV IHA), Ine Fjær (ITV IHG), 
Maren Vaseng Arntsen (ITV IHG), Julie Mork Aune (SPV Medisin), Hanne Grønnestad (SPV 
Master), Philip Lautin Jackson (NTNU styremedlem), Johanne Eikeland Skage (påtroppende 
FTV), Alexander Røsjø Lobo (påtroppende ITV INB), Elisabeth Sivertsen (påtroppende ITV 
IHA), Ludvig Vollelv Thorsen (påtroppende ITV IHG), Magnar Fredheim Blindheim 
(påtroppende SPV medisin) 

Møteleder: Maria Høigaard  

Referent:  Julie Tveita Lea 

 

Velkommen 
Kl. 16.30-16.40  

Vi har fått nye tillitsvalgte! 

29/19 FTVenes orientering v/ Edgar 
Kl. 16.40-17.45 

Kort orientering om hva FTVene har gjort siden sist.     
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30/19 Oppdatering fra smågruppene v/ FTVene 
Kl. 16.45-16.50  

Kort orientering om hva som har skjedd i smågruppene siden sist.   

31/19 Orientering og votering over reviderte stillingsinstrukser v/ Maria (FTV) 
Kl. 16.50-17.05 

Det skal voteres over stillingsinstrukser i henhold til Studentrådet MHs vedtekter vedtatt 

12.04.19. Saken var oppe på møtet den 10.04.19, men ble utsatt til dette møtet grunnet en 

formell feil. I forkant av dette møtet ble det kritisert av representanter i Studenttinget at 

Studentrådet MH har myndighet til å vedta sine egne stillingsinstrukser. Siden dette er i tråd 

med vedtektene legger vi likevel opp til en votering på denne måten. Det bes om å lese 

gjennom vedlagte sakspapirer, og eventuelle innspill til hvordan voteringen skal 

gjennomføres må sendes til ftv@sr-mh.no innen søndag 5. mai kl. 16.  

- Alle stillingsinstruksense blir votert over og vedtatt med simpelt flertall. Nye 

stillingsbeskrivelser lastes opp i løpet av uken.  

32/19 Forslag til PR- og valgbudsjett v/ Nora (FTV) 
Kl. 17.05-17.15 

Budsjettforslag for PR og valg for 2019 skal legges frem.   

- Budsjett presentert kjapt, men saken utgår da Nora er fraværende.  

33/19 Oppsummering fra landsmøtet til NSO v/ Ine (ITV IHG)  
Kl. 17.15-17.30 

Ine (ITV IHG) og Anita (ITV IHA) var delegater på landsmøtet til NSO 4.-7. april. Det skal 

orienteres om landsmøtet og hvorfor man som tillitsvalgt bør stille som delegat.   

- Kort orientering fra delegatene. Det anbefales medlemmer av SR å være med neste 

gang også!  

34/19 Status i arbeidet med praksissaken v/ Nora (FTV) 
Kl. 17.30-17.40  

Studenttinget skal ikke ta opp praksis som sak før etter sommeren. Det skal orienteres om 

planen videre og hva slags arbeid som er gjort til nå.  

- Utgår fordi Nora er fraværende.  

PAUSE 17.40-17.55 
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35/19 Program for oppstartsseminar v/ Julie (FTV)    
Kl. 17.55-18.10  

Oppstartsseminaret er satt til 6.-8. september. Dette er obligatorisk får alle tillitsvalgte i SR. 

FTVene arbeider med å utarbeide et program til helgen og ønsker å få innspill til dette fra 

resten av Studentrådet.  

- Liste med foreløpige planer legges frem, og resten av SR kommer med innspill. Julie 

noterer seg disse og skal jobbe videre med program for helgen.  

36/19 Evaluering av smågrupper v/ Edgar (FTV)     
Kl. 18.10-18.20  

Studentrådet MH har hatt en prøveordning der det veksles på møter med alle tillitsvalgte og 

møter med en mindre gruppe av tillitsvalgte. Det oppsummeres tilbakemeldingene som har 

kommet inn om denne prøveordningen, og hvorvidt denne ordningen skal fortsette.   

- Stort sett bare positive tilbakemeldinger fra alle smågrupper. En ulempe som tas opp 

er at vi ser hverandre litt sjeldnere, og derfor burde finne på litt mer sosiale ting for å 

holde gruppa tettere sammen.  

 34/19 Evaluering av valg v/ Nora (FTV)  
Kl. 18.20-18.30  

Det skal vises frem statistikk fra valget våren 2019.   

- Utgår pga fravær.  

35/19 Hva som skjer fremover v/ Maria (FTV)  
Kl. 18.30-18.40  

Det skal vises frem statistikk fra valget våren 2019.   

Eventuelt og møtekritikk  
Kl. 18.40-18.50  

Pedagogisk vurderingskomité (Julie): 

- SR skal ta tilbake ansvaret for pedagogisk vurderingskomité. Dette er honorert arbeid 
der en eller flere studentrepresentanter er med på intervju og prøveforelesning når 
instituttene skal ansette nye undervisere. Man får 317kr per kandidat som skal 
intervjues. Det må være studenter fra det instituttet der man skal ansette 
underviseren. Medisinstudenter regnes som studenter under alle institutt og kan stille 
som representant hos alle institutt.  
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- Forslag om å ha ped.kom-ansvar som et internverv, og at alle ITVer prøver å samle 
en student-pool blant feks KTVene sine som de kan kontakte når det dukker opp 
ped.kom-oppdrag. Enighet om å ordne det slik inntil videre. 

- Vi ordner med en egen mailadresse som fakultetet kan sende mail til, og så legger vi 
ped.kom-ansvarlig inn på listen.  


