
 
  

Referat - Storgruppemøte 
Sted: Teams 

Dato: 12.01.2021 

Tid: 16:30-17:50 

Innkalte: Elfrid Christine Smith Sandvik (FTV), Kaby Theivendran (FTV), Astrid Hilling (FTV), Catinka 
Annie Steinback Sørensen (FTV), Johanne Skage (SPV medisin), Ive Berge Stemsrud (ITV IKOM), Oda 
Selvåg (ITV INB), Malin Thu Våde Ingebrigtsen (ITV IPH), Bjørk Reitan (ITV ISM), Lena Vigdel (ITV 
ISM), Frida Iversen (ITV ISB), Fredrik Øvrelid Sperre (ITV IHG), Magnus Andreas Omberg (ITV IHG), 
Kristine Storhaug Johansen (ITV IHA), Karina Enger Willumsen (ITV IHA), Simen Ringdahl (NTNU-
styret representant), Nina Westerlund Støen (konsulent) 

Frafall: Oda Selvåg (ITV INB) 

Observatør: Simen Ringdahl (NTNU-styret studentrepresentant) 

Møteleder: Elfrid Christine Smith Sandvik (FTV) 

Referent: Nina Westerlund Støen (konsulent) 

1. Velkommen v/ møteleder og runde rundt bordet 

Presentasjonsrunde 

Har alle nye mottatt erfaringsoverføring? Alle har hatt eller avtalt tidspunkt. 

Runde rundt bordet for de sittende medlemmene: hva har skjedd siden sist? 

Astrid FTV: Rett før juleferien jobbet jeg en del med linjeforeningsarealene i Helgasetr og på MTFS 

hvor jeg var med på en del møter med arealkontakt på fakultetet, prodekan og dekan. Der ble det 

besluttet at NTNU ikke ønsker å overta SiT arealet i Helgasetr, og at det dermed ikke blir aktuelt med 

linjeforeningskontor der. Det skal ordnes plass for linjeforeningene på MTFS. Vi FTVer har også hatt 

et møte med prodekan og dekan om hvilken rolle vi i studentrådet har, og viktigheten av at 

tillitsvalgte blir hørt, spesielt på instituttnivå. Vi forventer derfor fremover at ITVene skal få en 

innkallelse til et møte med deres instituttleder ganske snart. Ellers går mye av arbeidet nå i 

oppstartfasen til å planlegge det kommende semesteret for studentrådet. Jeg har også deltatt på 

arbeidsgruppemøte i arbeidsgruppe for idrettsareal og vært med på å diskutere hvordan de skal 

utformes. 



Elfrid FTV: Har sendt ut resultatene av den endelige fordelingen av velferdsmidler. Har vært i to 

beredskapsmøter og ett instituttledermøte. I sistnevnte presenterte jeg resultatene fra 

trivselsundersøkelsen Studentrådet gjennomførte. Her har vi fått over 700 svar, og den viser at 

mange studenter sliter i hverdagen med smitteverntiltak. Har skrevet en sammenfattelse av 

resultatene som deles med Studentrådet. Har videre vært i møte med konstituert dekan, prodekaner 

og FTVene angående samarbeidet mellom Studentrådet og fakultetet som vi har ment ikke har vært 

godt nok. Har hatt oppstartsmøte med de andre FTVene og konsulent hvor vi har avklart 

forventninger, arbeidsoppgaver og plan fremover, samt diskutert enkelte saker.  

 

Lena ISM: Jeg har vært med på Arbeidsutvalgmøte med St Olav og NTNU og Utvidet 

instituttledermøte siden sist. Det har også vært misnøye rundt 1.årstudenter Sykepleie sin anatomi-

eksamen før jul, som vi vil samarbeide videre med ITV i Ålesund om når sensuren kommer. 

Oda INB: Før jul var jeg med på byggeplassen for det nye campuset Helgasetr og var med på 

innspilling til en promo film om det nye campus. Spennende. Ellers er det ikke mye nytt. 

 

Ive IKOM: Jeg har siden sist; vært på IKOMs instituttledermøte og skal i møter med Regionalt utvalg 

til uka. 

 

Karina IHA: Jeg hadde ingen store greier, og har ikke hatt noen spesielle møter.  

Bare fulgt opp saker fra før jul ang trivsel, dårlig informasjon ang. praksis og semesteroppstart,  

i tillegg til tilbakemeldinger og eventuelle tiltak man kan gjøre ift anatomieksamen som gikk 

høst2020. 

 

Orienteringssak: hva er Studentrådet MH, og planen for semesteret 
Informasjon om; 

 Møtevirksomheten i Studentrådet (storgrupper og smågrupper) 

Astrid er ansvarlig FTV for ITVer i Gjøvik og Ålesund. Elfrid har IKOM og Medisin. Kaby er 

ansvarlig for ISB og INB. Catinka har ISM og IPH. Storgruppe er med alle disse og Simen fra 

NTNU Styret og konsulent Nina. Storgruppemøte ca 1 gang i mnd.  

 Ansvarsområder/roller og arbeidsoppgaver – ITVer har ansvar for å gå i møter med 

instituttet, og finne ut hvem som er KTV på instituttene, og ha møter med de, minimum 2 

møter pr semester. 

 Oppstartsseminar – 12-14. februar. Holde av helga. Mer info kommer. Kombinasjon av 

opplæring og å bli kjent. Håper på fysisk opplegg, men planlegger for et digitalt opplegg som 

et alternativ om det skulle bli nødvendig. 

 Kommunikasjon innad i Studentrådet – Teams er der hvor vi kommuniserer. Kan opprette 

egne grupper ved behov. For eksempel for smågruppene. Og fellesgruppe for info og sosialt. 

VIKTIG: Skru på varsler. Sjekke teams daglig så en får med seg det som foregår. 

Kommuniserer også noe på epost. Sjekke e-post hver dag. Forventer at dere svarer på teams 

og på epost innen 1-2 dager. Viktig at alle kommuniserer godt.  

 Registrering av arbeidstimer – skal forsøke å kartlegge antall timer for å kunne se hvor mye 

vi tillitsvalgte jobber. Ber om at alle noterer ned alle timer en bruker på vervet og sender inn 

dette etter hvert. Også finne ut om en får nok betalt. Vil være viktig å ha noe håndfast å vise 

til om en skal forhandle om lønn ol. Skal inn i en forhandling med prodekan og dekan dette 

semester for å forsøke å øke antall stillinger, og evt økt antall timer.  

 



Setting av fast møtetid og forventningsavklaring 

 
Hva forventer dere av hverandre? Hva forventes av oss som studentråd, og tillitsvalgte i 

betalte verv? Tar en runde på dette.  

- Være en trygg plass på hva en tenker, og at det skal være godt samarbeid. Tar på alvor 

når det er ting som må tas opp. Forventer at folk er ivrig og gjør det de skal. Og at de 

stiller spørsmål om de lurer på noe. Og at det er greit å stille spørsmål til alle.  

Viktigste er å spille hverandre gode, vi er ett studentråd, viktig at vi fremtrer på den 

måten selv om vi er fra forskjellige campus. Være hyggelige, snille og greie, og svarer på 

mail og diskuterer når det trengs. Og setter seg inn i saker.  

- Håper det blir rom for å ta opp ting, at det blir lav terskel for å ta opp ting. Viktig at en 

ikke sitter å brenner inne med spørsmål, og at andre tar seg tid til å svare på spørsmål. 

At man svarer på mail også når en ikke kan delta. Gi hverandre tips om det som funker, 

gi tips og råd til hvordan ting har fungert på andre institutt. Stor takhøyde, greit å være 

uenige, viktig å være saklige selv om en er uenige.  

- Engasjerte og samarbeidsvillige, åpen dialog og tørre å be om hjelp, om noen føler de 

har litt mye, og si i fra så en kan hjelpe hverandre. Sjekke mail og teams ofte.  

- Vervet er betalt, det må gå foran andre frivillige verv. Leser sakspapirer om det kommer. 

Vær tidlig ut å be om info om en lurer på noe. Ingen spørsmål er for dumme. Hjelp 

hverandre på veien, så blir dette bra.  

- Synes alle skal jobbe for å ta en aktiv rolle selv om vi har digitale møter. Håper at det blir 

strukturerte og gode møter, og at det heller deles opp i to om det er mange saker. Viktig 

å ha satt av god nok tid til diskusjonssaker. Stille krav til god møteskikk, møtetegn ol.  

- Still også spørsmål til instituttledere og andre. Husk at du er en del av en rød tråd, tar 

over for noen og skal gi stafettpinnen videre. Viktig med å få med seg hva som har blitt 

gjort, og dele godt det som skal gå videre etter deg.  

- Si ifra om det som er bra også  

- Lære av hverandre på forskjellige måter. Viktig at vi spiller på lag, selv ved noen 

uenigheter internt.  

- Alle kan ha en dårlig dag, eller uke, og det er greit. Si bare i fra så kan vi hjelpe og 

avlaste.  

 

Hvilken ukedag skal vi ha som fast møtedag?  

Onsdager blir fast møtedag, ettermiddag. Disse møtene bør prioriteres. Send gjerne innspill 

om en ikke kan møte så det kan bli tatt opp på møtet selv om en ikke kan komme.  
 

Valg av representanter til arbeidsgrupper ifm. bygging av Helgasetr v/Astrid 

 
Planleggingen av de nye bygget i Elgeseter gate 10 er godt i gang, men vi trenger flere 

studenter representert i arbeidsgruppene for å sikre god studentmedvirkning.  

 

Alle vil få tildelt et eller flere ekstra ansvarsområder internt (utvalg og arbeidsgrupper på 

fakultetet) i studentrådet, som en del av vervet, mesteparten av dette vil bli fordelt på 

seminaret. Men nå er det mye som skjer her i forbindelse med Helgasetr, så her må det 

settes inn tillitsvalgte i disse arbeidsgruppene allerede nå.  

 



De som ønsker å være med i disse arbeidsgruppene er;  

ITV IPH Malin Thu Våde Ingebrigtsen 

ITV INB Oda Selvåg  

ITV ISM Lena Vigdel 

ITV ISM Bjørk Rannov Reitan 

 

Eventuelt  
Pauseromsansvarlig:  

Lena (sittende pauseromsansvarlig) sier litt om hva dette innebærer.  

5 pauserom på campus som man er ansvarlig for. Ansvar for å sjekke ut og fylle på med utstyr. 

Trenger en til ansvarlig da det skal være to stk som har ansvar for dette. Må være noen som er i 

Trondheim.  

Alt av utstyr ligger på kontoret på studsalen på MTFS, 1. etg. Inn til venstre forbi kantine.  

Kontorplasser der som en kan bruke hvis en ønsker. Alle tillitsvalgte skal få tilgang til dette lokalet. 

Ive (ITV IKOM) stiller som pauseromsansvarlig. 

Astrid FTV: Info om praksisvalg vil legges ut med tidspunkt og link – for de som er interessert kan bli 

med på det.  

Frida: Etterspør status på vaksine for studenter, radiografer og sykepleiestudenter, hepatitt og 

tuberkulose. Medisinstudenter får dette. Konsulent Nina etterspør siste nytt. Oppdatering kommer.  

Avslutning og diggerunde 

 

Møtet hevet kl 17:56 


