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Velkommen
Kl. 10:15–10:20
Velkommen til første møte!
Oppgaver: Alle må hilse på instituttleder og gå innom kullene de er ansvarlige for og
informere om Studentrådet og sørge for at alle har valgt KTV.
42/19 Nytt økonomireglement
Kl. 10:20–10:35
Vi har laget en nytt reglement for økonomien til Studentrådet. Maria informerer, og
alle i Studentrådet må signere for å godkjenne det.
43/19 Orientering om allmøter
Kl. 10:35–10:45
Vi holdt generalforsamling/allmøte i vår, og bestemte samtidig at vi ikke ønsker å
arrangere felles allmøte for fakultetet mer enn én gang i året da det ikke er særlig
godt oppmøte og vanskelig å organisere.
Vi oppfordrer ITVer og SPVer til å avholde lokale allmøter for sine studenter på deres
respektive campus om man har saker som er relevant å informere om eller diskutere
med studentmassen sin.
44/19 Endring i antall ITV-stillinger
Kl. 10:45 – 10:50
Vi må kutte ned i antall ITV-stillinger. Dette har vi pratet om med de ITV-parene det
gjelder. Videre er det viktig at vi dokumenterer hvor mye tid vi bruker i vervene våre
på møter og annet arbeid.

PAUSE FRA 11.00 TIL 11.15
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45/19 Fordeling av internverv
Kl. 11:15-11:30
Vi har en del internvern i Studentrådet som vi må fordele.
• Studsalansvarlig
• Pauseromsansvarlige (2stk)
• Ped.kom-ansvarlig
• Sosialansvarlig
46/19 Å sitte i utvalg som tillitsvalgt + valg av ny representant etter ITV INB
Kl. 11:30–11:40
• En viktig del av jobben vår er å representere studentmassen i utvalg og
arbeidsgrupper som påvirker studiene og studiehverdagen vår.
• Marte Stine Einstad er ferdig i Studentrådet, og en ny tillitsvalgt må ta over
plassen hennes i arbeidsgruppen for store tverrfaglige prosjekter.
47/19 Orientering om valg høsten 2019
Kl. 11:40–11:55
Vi må begynne å tenke på valg allerede nå, slik at vi kommer i gang tidlig nok med
blæsting og organisering av kandidaturperioder etc.
48/19 Tilbakemeldingsskjema på undervisning
Kl. xx:xx-11.55 (Kun dersom vi har tid til overs, utsettes hvis ikke.)
I vår kjørte vi en pilot på tilbakemelding på forelesninger der medisinstudentene
skulle evaluere alle forelesningene gjennom et google-doc med noen
avkrysningsspørsmål og to fritekstspørsmål. Vi fikk inn ganske mange
tilbakemeldinger, og mange konstruktive innspill. Erfarte likevel at google-doc var
tungvint for både studentene som evaluerte og oss som samlet data.
Hva gjør vi videre?
Eventuelt og møtekritikk
Kl. 11:55–12:00

Side 3 av 3

