Allmøte
Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
Sted: Digitalt møte
Dato: 04.11.2020
Tid: 16:30-18:30

Ordstyrer: Julie Tveita Lea
Referent: Nina Westerlund Støen (Konsulent)

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av ordstyrer
Godkjenning av protokollskriver
Godkjenning av dagsorden

20-01 001 Hva er studentrådet MH?
Kort introduksjon med informasjon om Studentrådets arbeid. Hvordan er Studentrådet
organisert, og hva er funksjonen til Studentrådet? Hvordan er tillitsvalgtssystemet på NTNU
bygd opp?

20-01 002 Hvilke saker jobber vi med?
Studentrådet presenterer sakene de har jobber med dette semesteret, og gir en kort
innføring i de ulike sakene.
•

Gratisprinsippet

•

Tilgang til campus etter skoletid

•

Studieprogramtillitsvalgt (SPV) sykepleie

•

Digital undervisning

•

Vaksinetilbudet til studentene på fakultetet

•

Bedre system for booking av lesesalsplasser og smittesporing

20-01 003 Vedtektsendringer
Behandling av endringsforslag i Studentrådet MH sine vedtekter. Vedtektsendringene finnes
som vedlegg nederst i dette dokumentet. Endringsforslag vedtas ved 2/3 flertall.

20-01 004 Informering av kvalitetssystemet for utdanning (Tidligere DOQ)
Informerer om referansegruppenes hensikt, og hvordan og hvorfor kvalitetssystemet skal
brukes.

20-01 005 Studenter I praksis
Studentrådet jobber nå med saker som er meldt inn fra studenter i praksis. Dette omfatter
studenter som får dårlig oppfølging fra veileder, håndterer oppgaver de ikke føler seg trygg
på, som brukes/utnyttes som arbeidskraft og ellers ubehagelige opplevelser i praksis som
student. Det er fremmet et ønske om mulighet til å kunne gi en vurdering av praksisplasser.
En slik evaluering av praksissted tas vare på, og lagres slik at NTNU kan ta tak i praksissteder
som gjentatte ganger ikke møter krav eller som setter studenter i ubehagelige situasjoner.
Studenter burde også ha mulighet til å gå inn i et slik system og sjekke at saker blir fulgt opp.

Studenter som må ut av Trondheim i praksis får lite støtte fra fakultetet. Den økonomiske
dekningen som tilbys til de ulike studentene er også ulike innad i fakultetet. Studentrådet
informerer om hvordan denne saken står i dag.

Pause 10 min

20-01 006 Avvikssystem og skikkethetsnemda
Studentrådet er interessert i innspill på hvordan avvikssystemet til NTNU fungerer i dag. Vet
studentene hvordan man melder avvik? Burde man fått inn et avvikssystem i praksis?
Hvordan opplever studentene på fakultetet skikkethetsnemnda? Får man informasjon om
skikkethetsnemdas funksjon, og fungerer systemet med varsling optimalt?

20-01 007 Studentfrivilligheten
Koronarestriksjonene som ble satt i gang i høst har hatt stor innvirkning på
studentfrivilligheten og studentaktiviteten på campus. Hvordan kan Studentrådet bidra for å
bedre studentens psykososiale miljø og mulighet til å delta i studentfrivilligheten? Status på
saken om bruk av campus til studentdrevet aktivitet.
Studentrådet informerer nærmere rundt velferdsmiddel utdeling.

20-01 008 Annonsering av vinnere
Vinnere av gavekort annonseres.

20-01 009 Eventuelt
Eventuelt saker kan gjerne sendes inn i forkant på mail ftv@sr-mh.no, dette for at
Studentrådet skal ha mulighet til å forberede seg på sakene. Det vil også åpnes for eventuelt
saker på allmøtet.

20-01 010 Møtekritikk
Tilbakemeldinger på gjennomføringen av allmøtet ønskes.

20-01 011 Avslutning

Vedlegg
Endringsforslag vedtekter
Tilleggsforslag
Strykingsforslag
Tekst som skal beholdes

Endringsforslag 1
Linje: 22
Nytt forslag til vedtak:
Studentrådet uttaler seg på vegne av studentene ved fakultet fakultetet.
Begrunnelse: Skrivefeil

Endringsforslag 2
Linje: 32 - 35
Nytt forslag til vedtak:
Studentrådet MH består av fire fakultetstilltisvalgte fakultetstillitsvalgte (FTV), minimum én
instituttillitsvalgt (ITV) per institutt ved fakultetet og én studieprogramtilltisvalgt
studieprogramtillitsvalgt (SPV) for medisinutdanningen. Ved behov kan man ha to
instituttillitsvalgte (ITV) per institutt. Studentrådet fatter vedtak om dette.
Begrunnelse: Skrivefeil

Endringsforslag 3
Linje: 131-139
Nytt forslag til vedtak:

Ved valg til fakultetstillitsvalgt (FTV) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er alle
studenter ved fakultetet valgbare, med unntak av de som utelukkes på bakgrunn av paragraf
1.5.
Ved valg til instituttillitsvalgte (ITV) og studieprogramtillitsvalgte (SPV) er kun studenter ved
de aktuelle instituttene eller programmene valgbare.
Der hvor det etter paragraf 1.1 er flere enn to verv per institutt kan Studentrådet velge å
innføre kvotering med kvalifisert 2/3 flertall.
For å kunne stille til valg i studentrådet må personen som stiller til valg være student ved
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) gjennom hele vervperioden, og oppfylle krav
nevn under paragraf 1.5.
Ved valg til fakultetstillitsvalgt (FTV) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er alle
studenter ved fakultetet med studiested i Trondheim valgbare.
Ved valg til instituttillitsvalgt (ITV) er kun studenter som tilhører det aktuelle instituttet
valgbare. Studenter som i løpet av sitt studieprogram tar emner ved det aktuelle instituttet
kan også stille til valg.
Ved valgt til studieprogramtillitsvalgt (SPV) er kun studenter som tilhører det aktuelle
studieprogrammet valgbare.
Der hvor det etter paragraf 1.1 er flere enn to verv per institutt kan Studentrådet velge å
innføre kvotering med kvalifisert 2/3 flertall.

Begrunnelse: Studentrådet har allerede retningslinje på at det kun er studenter i Trondheim
som kan stille som Fakultetstillitsvalgt. Dette på grunn av utfordringer med å delta på fysiske
møter i Trondheim. Den nye teksten vil inkludere alle stillingene i paragraf 1.5 og tydeliggjør
at personer i studentrådet må være studenter i hele vervperioden. Medisinstudenter blir
tatt med i spesifiseringen bak Instituttillitsvalgt, da setningen slik de er i dag kan tolkes feil.

Endringsforslag 4
Linje: 131-139
Nytt forslag til vedtak:
Ved valg til fakultetstillitsvalgt (FTV) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er alle
studenter ved fakultetet valgbare, med unntak av de som utelukkes på bakgrunn av paragraf
1.5.
Ved valg til instituttillitsvalgte (ITV) og studieprogramtillitsvalgte (SPV) er kun studenter ved
de aktuelle instituttene eller programmene valgbare.

Der hvor det etter paragraf 1.1 er flere enn to verv per institutt kan Studentrådet velge å
innføre kvotering med kvalifisert 2/3 flertall.
For å kunne stille til valg i studentrådet må personen som stiller til valg være student ved
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) gjennom hele vervperioden, og oppfylle krav
nevn under paragraf 1.5.
Ved valg til fakultetstillitsvalgt (FTV) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er alle
studenter ved fakultetet valgbare.
Ved valg til instituttillitsvalgt (ITV) er kun studenter som tilhører det aktuelle instituttet
valgbare. Studenter som i løpet av sitt studieprogram tar emner ved det aktuelle instituttet
kan også stille til valg.
Ved valgt til studieprogramtillitsvalgt (SPV) er kun studenter som tilhører det aktuelle
studieprogrammet valgbare.
Der hvor det etter paragraf 1.1 er flere enn to verv per institutt kan Studentrådet velge å
innføre kvotering med kvalifisert 2/3 flertall.
Begrunnelse: Hvis studentrådet ønsker å innføre de strukturelle endringene, men ikke
inkludere at FTV må være fra Trondheim. Endringsforslaget faller bort hvis endringsforslag 3
vedtas.

