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Gjelder:
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Møtetid:

10.15 – 12:00

Dato:
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Referent:

MTG 23, 1. etg MTFS

Nina Westerlund Støen

Innkalte: Maria Høigaard (FTV), Johanne Eikeland Skage (FTV), Amalie Jacobsen
Dyrkorn (ITV IPH), Jonas Bakari Reitan (ITV ISM), Astrid Hilling (ITV ISM),
Alexander Røsjø Lobo (ITV INB), Rebekka Steen (ITV ISB), Elisabeth Sivertsen (ITV
IHA), William Sander Kvalsund (ITV IHA), Ludvig Vollelv Thorsen (ITV IHG), Ingalill
Reitan Olsen (ITV IHG), Magnar Fredheim Blindheim (SPV medisin), Per Kristian
Røkkum Berget (NTNU-styremedlem), Nina Westerlund Støen (konsulent)
Tilstede: Maria Høigaard (FTV), Johanne Eikeland Skage (FTV), Amalie Jacobsen
Dyrkorn (ITV IPH), Jonas Bakari Reitan (ITV ISM), Astrid Hilling (ITV ISM), Rebekka
Steen (ITV ISB), Elisabeth Sivertsen (ITV IHA), William Sander Kvalsund (ITV IHA),
Ludvig Vollelv Thorsen (ITV IHG), Ingalill Reitan Olsen (ITV IHG), Nina Westerlund
Støen (konsulent)
Frafall: Per Kristian Røkkum Berget (NTNU-styremedlem), Magnar Fredheim
Blindheim (SPV medisin), Alexander Røsjø Lobo (ITV INB)
Møteleder: Maria Høigaard (FTV)

Debatt-teknikk
Ved ITV Rebekka
- gjennomgang av møtetegn, regler og blir enige om hvordan dette håndheves.
Ikke replikk på replikk, da må man ta nytt innlegg.
Ingen maks grense på replikker (men helst ikke over 10), det begrenser seg ofte av
seg selv.
Spørsmålstegn går foran alt i køa av andre tegn.
T – saksopplysning – skal være ren objektiv fakta – bare for å unngå forvirring og
feilinfo. Dette går også foran andre tegn.

Vær snille og greie og ha respekt for hverandre.
Kjører en «tulle-debatt» for å øve på møtetegn.
Diskusjon om jorda er flat eller rund. Delt opp i 2 grupper hvor de argumenterer for
hvert sitt syn.

SR-sak 01/20 Gjennomgang av økonomien til Studentrådet MH
Ved Maria FTV
Maria har økonomiansvar, og vil ha opplæring og overlapp av dette ansvaret med
Johannes.
Har vedtekter, økonomisk avtale med NTNU og Studenttinget og eget
økonomireglement.
FTVene har ansvar for at SR holder seg til budsjettet. Konsulent fører regnskap og
legger frem rapporter. Regnskapet kan justeres i løpet av året.
Info om møtematbudsjett for KTV-møter ol. Og en oversikt over fordeling av midler til
møtemat for øvrig. Denne oversikten ligger på T-området. Kan justeres ved behov,
ønsker tilbakemeldinger på dette. Husk å føre på antall KTVer på møtene slik at
både FTVene og revisor ser hvor mange som deltar. Må også kutte utgiftene på
møtemat slik at kostandene kuttes en del. Ønsker å prioritere møtemat til KTVene
slik at de får en godtgjørelse for jobben de gjør da de gjør ganske mye arbeid og
ikke får annet honorar.
Info om refusjonsskjema. Frist for å sende inn refusjonsskjema er 4 uker etter
utlegget.
SR-sak 02/20 Fordeling av ansvarsområder
Ved Maria FTV
Det forventes at man påtar seg et internansvar eller sitter i utvalg og råd som
medlem av SR-MH. Man ser også verdien av å ha medlemmer fra SR inn i disse har
man mer oversikt og kan dele info og få med seg innspill fra resten av SR, i stedet
for å velge noen tilfeldige studenter. Runde i Studentrådet på hvem som sitter i
hvilke utvalg/råd.
Internansvar – pauseromansvarlig, ped.kom-ansvarlig og sosialansvarlig.
Pauseromansvarlig: Det er lagd en mailadresse for dette, som en får spørsmål og
beskjeder om mangler eller annet som må ordnes, og hvor en da får ansvar for å
ordne opp i dette. Ønsker 2 stk som skal ha dette ansvaret, og at de holder til på
Øya. FTV Maria og Astrid ITV ISM melder seg til dette.
Ped.kom ansvarlig – står for Pedagogisk vurderingskomite. Det er til ansettelser og
vurdering av prøveforelesningene i forkant av ansettelser. Det er veldig ønskelig fra
Fakultetet at vi har studenter som deltar på dette, og det er en gylden mulighet til å
være med å avgjøre hvem som skal forelese ved NTNU. ITV IHA Elisabeth fortsetter
som ped.kom ansvarlig.
For å koordinere trengs det en ansvarlig som får mail om slike vurderinger – og de
skal da finne noen som kan ta slike vurderinger. Betalt for hver vurdering.
Sosialansvarlig – skal arrangere sosiale ting for studentrådet i løpet av året – for
eksempel julebord og en spillkveld. Stemning for å være litt sosiale i tillegg til
studentrådsmøtene. FTV Johannes melder seg som sosialansvarlig.

Råd og utvalg;
ELG10: Elgeseter gate 10, flere grupper som jobber med dette. Viktig å ha
studentrepresentanter med i disse utvalgene for å være med å påvirke fysiske
omgivelser og tilbud ved bygget som skal bygges (SiT og NTNU). Amalie, Astrid,
Jonas og Rebekka melder seg til disse.
Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) – målet er å oppdatere hverandre og
komme med innspill til bedre samarbeid innenfor sektoren. Neste seminar vil være
19-20. mars i Ålesund. Årets tema er velferdsteknologi. ITV IHA William melder seg.
Arbeidsgruppe for likestilling og mangfold. SPV Medisin Magnar sitter i dette.
Trenger en student til. Ønskelig at det er en kvinne og ikke medisinstudent. FTV Mari
melder seg.
Prosjektgruppe for undervisningsareal i Øya Helsehus. Planlagt ombygging av et
stort areal i 2. etg. Ønsker en student fra sykepleie eller medisin. Mari FTV og Astrid
ITV ISM vil delta i denne gruppen.

SR-sak 03/20
Studenttinget orienterer.
Saken utgår.
Neste møte –oversikt sendt på mail.
19/2- Smågruppe
4/3- Storgruppemøte
18/3- Smågruppemøte
1/4- Storgruppemøte
15/4- Smågruppemøte
29/4- Storgruppemøte
Eventuelt smågruppemøte 13/5 hvis det er behov

Eventuelt
Møtekritikk
– ønsker å gjøre om til «møte-evaluering». Litt snillere.
Innsjekk og utsjekk – lansert som ønske til neste møte.
Tok test av utsjekk på møtet.

