Referat - Storgruppemøte
Sted: Teams
Dato: 14.02.2021
Tid: 13:15-15:15

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 (NTNUstyret representant), Line Løkås (konsulent).

Frafall: Kristine Storhaug Johansen (ITV IHA)
Observatør:
Møteleder: Astrid Hilling (FTV)
Referent: Line Løkås (konsulent)

21.05 Velkommen v/ møteleder og runde rundt bordet
Runde rundt bordet for de sittende medlemmene: hva har skjedd siden sist?
Astrid har deltatt på en del ulike møter i arbeidsgruppe for idrettsareal i Helgasetr og workshop om
studentarealene i Helgasetr. Har deltatt på formøte til Læringsmiljøutvalget (LMU) hvor vi tok opp
ønske om å se på læringsmiljøet i praksis og formøte til NTNU-styret. Har deltatt på oppstartseminar
med Studenttinget og et Studenttingsmøte hvor vi vedtok handlingsplan. Har også deltatt på et
instituttledermøte og et møte om psykosisaltmiljø med Sit. I møte med prodekan har vi tatt opp
ønske om referansegruppesystem for praksis som de har lovet å undersøke og psykososial helse. I

tillegg til dette har mye av tiden gått til å forberede forespørselen om økning i antallet tillitsvalgte,
planlegging av oppstartsseminar og FTV-forum.
Elfrid har siden sist sittet i flere instituttledermøter. FTVene har også hatt to møter med
prodekanene der diskusjonen i hovedsak har dreid seg rundt psykososiale tiltak for studentene.
Mye av tiden i det siste har gått til å jobbe med dette, samt planlegge seminaret, jobbe med saker
til Allmøtet og se på organiseringen av Studentrådet.
Har også hatt møte med smågruppen hvor vi har diskutert koronasituasjonen for tiden, vært på
formøte til NTNU-styret og i møte med ansettelsesutvalget (AU).
Catinka har vært med på LMU møte, forventningsavklaringsmøte med Simen, prodekan lunsjmøte,
kontormøte med FTV og deltatt på smågruppemøte med IPH og ISM.
Malin har siden oppstart 1. januar hatt møte med studentrådet, tidligere ITV, smågruppen,
arbeidsutvalget i Helgasetr, vært med på utvidet ledermøte og planlagt møte med KTV som finner
sted i morgen, 17.02.21.
Bjørk og Lena har vært med på praksisutvalg videre utd., smågruppemøte KTV-møte (Pluss pauserom
for Lena sin del), Helgaseter (møter og workshops), samarbeidsutvalg Trondheim kommune og
sykepleien
Kaby har vært med på FTV-forum, møter med prodekan, studenttings seminaret og smågruppemøte.
Jobber også med å arrangere FTV-forum og allmøtet 10. mars kl 18:00.

21.06 Diskusjonssak: Velferdsmidler
Elfrid orienterte om saken.
Behandling av velferdsmiddelsøknad fra Foetus ex Ore. Mannskoret på medisin søker om midler til
dirigent honorar, 10000,-

Vi er i en situasjon hvor vi har mange midler til overs, oppfordrer foreninger til å søke. Spre gjerne
ordet ut siden vi ønsker å dele ut midler.
Det eksisterer ingen beskrivelse på hvordan dette skal gjøres. Elfrid vil ta opp hva som er kriteriene
for å endre regler for behandling av søknader på allmøtet.
Elfrid vil legge ut informasjon.
Foetus Ex Ore
Ive Berge Stemsrud er inhabil og kan ikke votere i denne saken.
Søker om: 10000,-.
SR innvilger: 10000,Søknaden innvilges.

21.07 Diskusjonssak: Forslag om omorganisering av Studentrådet MH
Astrid orienterte om saken.

Fakultetstillitsvalgte skal inn i forhandling om å øke antallet institutt tillitsvalgte,
studieprogramtillitsvalgt sykepleie og antallet honorerte timer. Forslag til dette er lagt ved som
vedlegg, sammen med innspill fra instituttlederne. Hvilket forslag mener dere skal prioriteres? Hvor
mange timer er vi eventuelt villig til å gå med på å få kuttet i honoreringen av ITV for å få igjennom
enkelte av sakene?
Vi ønsker også innspill på eventuelt argumenter som vi kan bruke inn i søknaden.

Innspill:
-

IHA bør stå høyere på prioriteringslisten.

-

Det er en ressurs å være to, villig til å gå ned litt i timer som ITV på INB, ISM dersom vi blir to.

-

En SPV-stilling på IHG ønskes. Man får inkludert sykepleiere på en bedre måte og kan
samkjøre sykepleier utdanningen i byene.

-

Ønsker en SPV som kan følge opp at det gjøres likt på de ulike campusene, hele
studieprogrammet.

-

Ikke behov for 2 ITV på IPH nå, men dette kan endre seg når alt blir obligatorisk igjen. Vi kan
legge denne saken legges på is.

Saken om økt honorering av ITV ved IHA økes til 100 timer per semester, bør flyttes opp, hvor vil
dere at den skal prioriteres?
Innspill:
- Øverst, handler om respekt for vervet. Lik lønn for lik jobb.
-

Det er ikke lik mengde fordi det er forskjell på campusene, studentmasse krever ikke at
Ålesund har 2, derfor har de gått ned i ant. timer.

-

Ålesund ønsker 2 stillinger nå dersom vi kan forsvare antall timer.

-

Enig i at alle lønnes likt, men bør ikke prioriteres høyere enn ny ITV på INB, ISM.

-

Noter antall timer nå for å kartlegge hvor mange timer som brukes dette semesteret.

-

SPV sykepleier kommer flere studenter til gode.

-

Skal få dette programfestet i april.

21.08 Informasjonssak: Endring i stillingsinstruks for KTV, ITV og FTV
Astrid orienterte om saken.
Forslag om å dele studentrådet inn i arbeidsgrupper som kan jobbe med å utbedre
stillingsinstruks for KTV, ITV og FTV.
Innspill:

-

Det er enkelte utdaterte elementer ved siste revidering av alle stillinger. Foreslår
revidering av alle stillinger. Kan presenteres ved neste stormøte. FTV skal ikke avgjøre
hva andre stillinger skal gjøre, vi ønsker innspill på hva som bør endres i stillingene. FTV
ser på fakultets tillitsvalgt instruksen.

-

Innspill på mail går fint.

Revidering av KTV instruks, arbeidsgruppe lager en instruks.
Arbeidsgruppe: Kaby, Ive, Malin og Lena.

Revisjon av ITV og FTV instruks utsettes til neste storgruppemøte.

21.09 Diskusjon og votering: Godkjennelse av budsjett
Elfrid orienterte om saken.
Presentasjon av budsjettet. Åpner opp for endringsforslag.
•
•
•
•
•
•

Studentrådet kan sponse kurs, reise og overnatting. Kan også arrangere forskjellige
arrangement, si fra hvis dere har en god ide.
Dere har en viss sum til møtemat når det er møter med FTV’ene.
Statens satser på gaver.
Send epost til Elfrid, Kaby eller Line dersom dere ønsker å delta på noe.
Forslag til psykososiale tiltak kan tas fortløpende.
Det ligger en Økonomimappe på T, under administrasjon.

Innspill til budsjett:
- Flytte 2000 fra eksterne kurs. seminar pott til PR annonse og reklame slik at vi kan bruke
til promotering på Facebook og Instagram ved valget.
Votering: Vedtatt.

-

Flytte 6000,- fra post eksterne kurs til post møtemat KTV. Vi Kn flytte 6000,- dersom det
er juridisk lov hvis ikke frafaller dette forslaget.

Votering: Vedtatt.

Godkjenne budsjettet med endringer som er foreslått.
Votering: Vedtatt.

21.10 Inndeling i råd og utvalg

Astrid orienterte om saken.
Erfaringsskriv på internverv og råd. Valg av tillitsvalgte til råd og utvalg.

Inndeling av personer til råd og utvalg:
-

Pedkom: Malin melder seg.

Godkjenner ved akklamasjon.

- SUU vara: Fredrik melder seg
Godkjenner ved akklamasjon.

-

Sosialansvarlige: Malin, Oda, Frida og Bjørk melder seg.

Godkjenner ved akklamasjon.

Eventuelt
Dispensasjon til at FTV’ene kan komme med innstilling til saker på vegne av SR, dersom det ikke
komme mange nok saker til at det må filtreres ned.

Innstilling til vedtaksendringer er også med iflg Astrid

1. Innstilling av innsendte saker til allmøtet. Ifølge vedtektene skal SR komme med innstilling til
innsendte saker til allmøtet før allmøtet. Dette betyr at man må ha et storgruppemøte før
allmøtet der må går igjennom innsendte saker og kommer med SR innstilling. SR
medlemmer kan endre votering fra det de stemmer på innstillingsmøte og på allmøtet.
2. Dersom det ikke sendes inn mange saker, så vil alle disse sakene komme med på allmøtet
slik det ble gjort i fjor og det blir da kun en formalitet med et innstillende storgruppemøte.
FTV’ene ønsker (dersom det ikke er kommet mange nok saker til at det må filtreres bort
noen) å komme med innstilling på vegne av SR.

3. Dersom det kommer inn mange nok saker til at vi må filtrere ned/bort noen av sakene vil SR
medlemmer engasjeres til å komme med innstilling.
Votering: Godkjent

Engelsktalende internasjonale studenter.

1. Vedtektene til SR MH sier at fora der hvor engelsk er arbeidsspråk, skal møtepapirer bli gjort
tilgjengelig på engelsk.
2. Engelsk som arbeidsspråk kan det bli på allmøtet, dersom det møter opp engelsktalende
studenter.

3. Dersom vi skal gjøre det mulig for engelsktalende studenter å delta så må møtepapirer
oversettes til engelsk. Og det blir arbeid jeg ikke kan gjøre alene.
4. Jeg foreslår derfor en votering ber om dispensasjon fra å oversette sakspapirer. Dersom
voteringen ikke går igjennom trenger vi at folk kan melde seg til å bistå med å oversette
saksliste, vedlegg, voteringsprotokoll og referat.
•

Line tar kontakt med faggruppen angående krav om engelske dokumenter.

Stemme over å få dispensasjon fra å oversette sakspapirer til allmøtet:
Votering: Godkjent.

Avslutning og diggerunde

Møtet hevet kl. 15.15

