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Allmøte 10. mars 2021, Studentrådet ved fakultet for medisin og 
helsevitenskap. Henvendelser rettes til ftv@sr-mh.no. 

Allmøte  
Sted: Zoom 
Dato og tid: 10.03.2021, kl. 18:00 
 
 
 

 
Konstituering av allmøtet – 10 min 

- Avklaring av arbeidsspråk 
- Godkjenning av innkalling 
- Godkjenning av ordstyrer 
- Godkjenning av protokollskriver 
- Godkjenning av tellekorps 
- Godkjenning av valgdeltakelse for tellekorps  
- Godkjenning av dagsorden 
- Presentasjon av møtetegn og møtekultur i Studentrådet  

 
Hva er Studentrådet MH? – 5 min  

Kort introduksjon med informasjon om Studentrådets arbeid og hvordan Studentrådet er 
bygget opp. 

 
Hvilke saker jobber vi med? – 20 min 

Studentrådet presenterer sakene de har jobbet med dette semesteret, og gir en kort 
innføring. 
 

- Kvalitetssystem for utdanning, avvikssystem og skikkethetsnemda   
- Flere tillitsvalgte i Studentrådet MH  
- Linjeforeningsareal i ELG10 – Helgaseter  
- Utfordringer med nedleggelse av fag på fysio- og ergoterapi  
- Opprettelse av forum med linjeforeningene  
- Psykososialt miljø, presenteres under SAK 05/2021 
- Utfordringer med praksis under pandemien, presenteres under SAK 06/2021 

 
Pause 10 min. 
 
SAK 01/2021 – 30 min  
Vedtektsendringer  

Behandling av endringsforslag til Studentrådet MH sine vedtekter. Endringsforslag vedtas 
ved kvalifisert 2/3 flertall, «mer enn 2/3 av de stemmeberettigede til stede stemmer for».  
Se vedleggsliste, side 3. 

  
SAK 02/2021 – 15 min 
Votering over stillingsinstruks KTV medisin og KTV master/bachelore. 

Stillingsinstruksen til KTV ønskes revidert på bakgrunn av tilbakemeldinger fra studenter og 
studenttillitsvalgte. Stillingen er revidert av en arbeidsgruppe i Studentrådet med innspill 
hentet fra tillitsvalgte i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Se vedleggsliste, side 3. 

 
 
Pause 10 min.  
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Allmøte 10. mars 2021, Studentrådet ved fakultet for medisin og 
helsevitenskap. Henvendelser rettes til ftv@sr-mh.no. 

 
SAK 03/2021  
Votering over velfersmiddelkriteriene – 10 min  

Studentrådet MH har fått innspill på hvordan de andre studentrådene ved NTNU praktiserer 
velferdsmiddelutdeling. På bakgrunn av dette, og utfordringene vi i Studentrådet MH erfarer 
med gjeldende kriterier, legges det fram et forslag til reviderte velferdsmiddelkriterier. 
Se vedleggsliste, side 3.   
 

SAK 04/2021 – 15 min  
Den psykososiale situasjonen til studentene  

Den psykososiale situasjonen til studentene er betydelig forverret som følge av pandemien. 
Dette er et tema som har fått stort fokus i den siste tiden. Studentrådet MH legger fram 
tiltak som er iverksatt og ønsker innspill på videre arbeid.    

 
SAK 05/2021 – 15 min  
Studenter i praksis: evaluering av praksissted, tapt praksis i pandemien 

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap har vi flere studier med praksis. Pandemien har 
medført utfordringer vedrørende praksisavvikling. Studentrådet MH legger fram sakene som 
jobbes med i forbindelse med praksis, og ønsker innspill på videre arbeid.    

 
Annonsering av vinnere – 5 min 

 
Eventuelt 

Eventuelt saker sendes gjerne inn i forkant på mail ftv@sr-mh.no.  
 

Møtekritikk  
Tilbakemeldinger på gjennomføringen av allmøtet.  
 

Avslutning 
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Allmøte 10. mars 2021, Studentrådet ved fakultet for medisin og 
helsevitenskap. Henvendelser rettes til ftv@sr-mh.no. 

Vedleggsliste 
 

SAK 01/2021 
Vedtekstendringsforslag 1 – Stemmeberettigede ved allmøtet.................................................... Side 4 

Vedtekstendringsforslag 2 – Arbeidsspråk i Studentrådet.............................................................. Side 5 

Vedtekstendringsforslag 3 og 4 – Innstilling av saker til allmøtet............................................. Side 6 - 7 

Vedtekstendringsforslag 5 – Valgbarhet til Studentrådet.............................................................. Side 8 

Vedtekstendringsforslag 6 – Stillingsinstrukser i Studentrådet..................................................... Side 9 

Vedtekstendringsforslag 7 – Valg av fakultetstillitsvalgte............................................................. Side 10 

Vedtekstendringsforslag 8 – Redaksjonelle endringer................................................................. Side 11 

Vedtekstendringsforslag 9 – Studentrådets sammensetning...................................................... Side 12 

 

SAK 02/2021 

Endringsforslag «Stillingsinstruks KTV medisin».......................................................................... Side 13  

Endringsforslag «Stillingsinstruks KTV master/bachelore».......................................................... Side 14 

 

SAK 03/2021  

Revideringsforslag av «velferdsmiddelkriterier»................................................................. Side 15 - 17 
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Studentrådet MHs forslagsskjema  

Forslag til: Vedtektene  Nr: 1 

Linjenr: 89 

Foreslått av: Kaby Theivendran 

Type forslag: Tilleggsforslag                                  Tillegg/endring/strykning/redaksjonelt 

Alle studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) har møte-, tale- og 
forslagsrett på allmøtet.  
 

Allmøtet kan innvilge tale- og forslagsrett til andre ved simpelt flertall.  
 

Allmøtet er åpent for alle, men allmøtet kan vedta å lukke møtet med simpelt flertall. 
  
Alle studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) kan fremme saker til møtet, 
disse må sendes til Studentrådet innen to uker før møtet. Sakene som skal behandles skal 
gjøres kjent for medlemmene gjennom utsending av sakliste og sakspapirer. Studentrådet 
innstiller i sakene som skal behandles på allmøtet.  
 

Studenter med tillitsverv i Studentrådet har møteplikt på allmøtet.  
 

Studentrådet plikter å gjøre det mulig for studenter fra Gjøvik, Ålesund og Trondheim å 

delta på allmøtet gjennom tekniske virkemidler. 

Ny tekst:  

TILLEGGSFORSLAG 3a 
Kun studenter med tillitsverv i Studentrådet MH er stemmeberettiget på allmøtet.  
TILEGGSFORSLAG 3b – kun dersom forslag 3a ikke vedtas 
Alle studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap er stemmeberettiget på allmøtet.  

Forslagsstillers begrunnelse:  

TILLEGGSFORSLAG 3a:  
Studenttillitsvalgte representerer flere studenter da de er valgt fram til å uttale seg på 
vegne av studentene. Slik gjøres det i andre lignende demokratiske organ, som ved 
votering på Stortinget. Enhver student som ikke har tillitsverv i SR MH som møter til 
allmøte vil kun representere seg selv. Det samme gjelder ikke for ITV’ene, FTV’ene og SPV 
som alle representerer mange flere studenter enn seg selv. Derfor er det naturlig at det 
kun er tillitsvalgte ved Studentrådet MH som har stemmerett. 
 
TILLEGGSFORSLAG 3b: 
Kun aktuelt dersom endringsforslag 1 ikke går igjennom. Behov for presisering og 
Studentrådet MH har allerede praktisert dette endringsforslaget på allmøtet 04.11.2020. 
 

Studentrådet MHs innstilling:  

Feltene i grått fylles ut av Studentrådet MH 
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Studentrådet MHs forslagsskjema  

 

 

 

Forslag til: Vedtektsendring Nr: 2 

Linjenr: 76-79 

 

Foreslått av: Kaby Theivendran  

 

Type forslag: Endringsforslag 

Tillegg/endring/strykning/redaksjonelt 

Gammel tekst:  

Arbeidsspråket for Studentrådet MH er hovedsakelig norsk, men engelsk benyttes i 
fora som inkluderer internasjonale studenter. Alle medlemmer i Studentrådet må 
beherske begge språk. Vedtektene og utfyllende retningslinjer, så vel som alle 
dokumenter benyttet i møter der engelsk er arbeidsspråket, skal være tilgjengelig på 
engelsk. 
 

 

Ny tekst:  

Arbeidsspråket for Studentrådet MH er hovedsakelig norsk, men engelsk benyttes i 
fora som inkluderer internasjonale studenter. Alle medlemmer i Studentrådet må 
beherske begge språk. Vedtektene, velferdsmiddelkriteriene og stillingsinstruks for 
KTV skal gjøres tilgjengelig på engelsk.   Behov for å gjøre ytterligere sakspapirer 
tilgjengelig på engelsk skal aktivt vurderes.  
 

Forslagsstillers begrunnelse:  

Det er vanskelig å forutsi fora der engelsk blir arbeidsspråk. Det blir derfor svært 

tidskrevende, og som oftest til ingen nytte å oversette sakspapirer. Dette er dog en 

sak som aktivt bør vurderes. Fora der det er behov skal sakspapir oversettes, men 

der det ikke er det behøver man ikke å prioritere å oversette sakspapirer. Det nye 

forslaget samsvarer med gjeldende praksis, noe gammel tekst ikke gjør. 

 

Studentrådet MHs innstilling:  
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Studentrådet MHs forslagsskjema  

 

 

 

Forslag til: Vedtektene  Nr: 3 

Linjenr: 96-97 

 

Foreslått av: Kaby Theivendran 

 

Type forslag: Endring  

Tillegg/endring/strykning/redaksjonelt 

Gammel tekst:  

Studentrådet innstiller i sakene som skal behandles på allmøtet.  

 

 

Ny tekst:  

Fakultetstillitsvalgte setter opp sakslisten til allmøtet på vegne av Studentrådet MH, 

dersom innsendte saker er av mengden der ingen må filtreres bort. Dersom dette 

ikke er tilfellet, foretar Studentrådet MH en prioritering av sakene før allmøtet.   

 

 

Forslagsstillers begrunnelse:  

Fakultetstillitsvalgte kan gjennomføre innstillingen på vegne av studentrådet. Denne 

innstilling er ikke førende for hva fakultetstillitsvalgte eller studentrådsmedlemmene 

må stemme på allmøtet. Med dette unngås også en formalitet uten hensikt dersom 

innsendte saker av mengden der ingen saker filtreres bort.  

 

I de tilfellene innsendte saker er av mengden som må filtreres ned må SR medlemmr 

engasjeres. Og med dette unngår man at FTV’ene får for mye makt til sakene som 

skal opp på allmøtet.  
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Studentrådet MHs forslagsskjema  

 

 

 

Forslag til: Vedtektene  Nr: 4 

Linjenr: 96-97 

 

Foreslått av: Astrid Hilling 

 

Type forslag: Endring og tillegg  

Tillegg/endring/strykning/redaksjonelt 

Gammel tekst:  

Studentrådet innstiller i sakene som skal behandles på allmøtet.  

Ny tekst:  

Fakultetstillitsvalgte prioriterer hvilke saker som skal behandles på allmøtet.  

Alle vedtektsendringsforslag skal derimot behandles.  

 

Forslagsstillers begrunnelse:  

Allmøte vil ha stor fordel av å se diskusjonen mellom studentrådsmedlemmene slik 

at de på en bedre måte kan avgjøre hva de selv skal stemme ved votering. Hvis 

Studentrådet må kalle inn alle medlemmene for å innstille til sakene på allmøte vil 

dette ta unødvendig tid og ressurser som kunne vært bruk på en bedre måte. Dette 

er en formalitet som kan nedprioriteres hvis allmøtet ønsker det.  

En innstilling er ikke førende for hva fakultetstillitsvalgte eller 

studentrådsmedlemmene må stemme på allmøtet. Fakultetstillitsvalgte som har 

høyere stilling og større kjennskap til vedtektene kan innstille på sakene istedenfor 

at hele Studentrådet MH må innkalles til innstillende møte.  

Studentrådet MHs innstilling:  
 
 

Feltene i grått fylles ut av Studentrådet MH 
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Studentrådet MHs forslagsskjema  

Forslag til: Vedtektene  Nr: 5 

Linjenr: 131-139 

Foreslått av: Kaby Theivendran 

Type forslag: endrings- og tilleggsforslag               Tillegg/endring/strykning/redaksjonelt 

Gammel tekst:  

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. 

Ny tekst:  

*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 
nevnt 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 instituttillitsvalgte (ITV) er kun studenter som tilhører det aktuelle 

instituttet valgbare. Studenter som i løpet av studieprogrammet tar emner ved det 

aktuelle instituttet kan også stille til valg. 

 
***Ved valg 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. 
 

Forslagsstillers begrunnelse:  

*Et generelt krav om at alle som melder kandidatur til SR MH må være student ved FMH.  
 
**Oppfyllelse av §1.5 er allerede presisert til endringsforslag *, derfor trengs den ikke å 
gjentas her. Ellers ingen endring av vedtekten. 
 
***Presisering av hvem som kan stille til de ulike tillitsvervene, da nåværende vedtak kan 
tolkes feil.  
Studentrådet MHs innstilling:  
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Studentrådet MHs forslagsskjema  

 

 

 

Forslag til: Vedtektene  Nr: 6 

Linjenr: 28-29 

 

Foreslått av: Kaby Theivendran 

 

Type forslag: tilleggsforslag 

Tillegg/endring/strykning/redaksjonelt 

Gammel tekst:  

Studentrådet vedtar stillingsinstrukser for fakultetstillitsvalgte (FTV), instituttillitsvalgte 

(ITV) og studieprogramtillitsvalgte (SPV).  

 

Ny tekst:  

Studentrådet vedtar stillingsinstrukser for fakultetstillitsvalgte (FTV), instituttillitsvalgte 
(ITV), studieprogramtillitsvalgte (SPV) og kulltillitsvalgte (KTV). 
 

 

Forslagsstillers begrunnelse:  

Studentrådets ledergruppe vedtar også stillingsinstruksene for KTV. Selv om denne ikke er 
bindene eller noe KTV’ene er forpliktet til. Det blir derfor kun en innføring av noe vi 
allerede gjør praksis.  
 

Studentrådet MHs innstilling:  
 
 
 

 

Feltene i grått fylles ut av Studentrådet MH 
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Studentrådet MHs forslagsskjema  

 

 

 

Forslag til: Vedtektene  Nr: 7 

Linjenr: 26 

 

Foreslått av: Astrid Hilling 

 

Type forslag: Strykning og tillegg  

Tillegg/endring/strykning/redaksjonelt 

Gammel tekst:  

Oppnevninger av tillitsvalgte på fakultetsnivå gjøres av Studentrådet 

 

Ny tekst: 

Oppnevning av tillitsvalgte på studieprogram, institutt og fakultet gjennomføres via 

elektronisk urnevalg i henhold til §3 

 

Forslagsstillers begrunnelse:  

Denne linjen reflekterer ikke dagens praksis, hvor stillingen som fakultetstillitsvalgt 

gjennomføres via elektronisk urnevalg.  

 

Studentrådet MHs innstilling:  
 
 
 

 

Feltene i grått fylles ut av Studentrådet MH 
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Studentrådet MHs forslagsskjema  

 

 

 

Forslag til: Vedtekter Nr: 8 

Linjenr: 194 

 

Foreslått av:  

Kaby Theivendran 

Type forslag:  

Tilleggsforslag 

Tillegg/endring/strykning/redaksjonelt 

Gammel tekst:  

 

 

Ny tekst:  

Studentrådet MH kan gjøre redaksjonelle endringer ved behov. Dette omfatter 
retting av stavefeil, grammatikk, særskrivningsfeil og feilnummereringer. 
Redaksjonelle endringer skal ikke endre vedtektenes betydning.  
 

 

 

 

Forslagsstillers begrunnelse:  

Det er ikke nødvendig at man endrer slike ting på et allmøtet, og det blir kun en 

formalitet.  

 

Studentrådet MHs innstilling:  
 
 
 

Feltene i grått fylles ut av Studentrådet MH 
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Studentrådet MHs forslagsskjema  

 

 

 

Forslag til: Vedtektene  Nr: 9 

Linjenr: 31-35 

 

Foreslått av:  

Astrid Hilling 

Type forslag: Endring 

Tillegg/endring/strykning/redaksjonelt 

Gammel tekst:  

Studentrådet MH består av fire fakultetstillitsvalgte (FTV), minimum én 
instituttillitsvalgt (ITV) per institutt ved fakultetet og én studieprogramtillitsvalgt (SPV) 
for medisinutdanningen. Ved behov kan man ha to instituttillitsvalgte (ITV) per 
institutt. Studentrådet fatter vedtak om dette.  

Ny tekst:  

Studentrådet MH består av fire fakultetstillitsvalgte (FTV), minimum én 

instituttillitsvalgt (ITV) per institutt ved fakultetet og studieprogramtillitsvalgt (SPV) for 

medisin- og sykepleierutdanningen. Ved behov kan man ha to instituttillitsvalgte 

(ITV) per institutt. Studentrådet fatter vedtak om dette.   

Forslagsstillers begrunnelse:  

Det er innvilget forslag om å få en SPV sykepleie inn i Studentrådet. Hvis denne blir 

godkjent må SPV sykepleie inkluderes i vedtektene. Vedtektsendringen vil kun 

inkluderes i vedtektene ved godkjenning av vedtektsendringen hvis Studentrådet får 

bevilgning til dette.  

 

Studentrådet MHs innstilling:  
 
 
 

 

Feltene i grått fylles ut av Studentrådet MH 
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Vedlegg SAK 02/2021, allmøte 10.03.2021 
Forslag til endring i stillingsinstruks KTV. 

 

 

Stillingsinstruks for kulltillitsvalgt medisin  
 

FORKORTELSER  
MH: Fakultet for medisin og helsevitenskap 
SR: Studentrådet  
SPV: Studieprogramtillitsvalgt 
KTV: Kulltillitsvalgt  
 

MYNDIGHET  
Minst to sidestilte KTV’er velges blant hvert kull for å representere studentene i sitt kull. Der annet antall 
egner seg kan SPV gi dispensasjon til dette. KTV’ene har ansvaret for at det velges ny KTV ved behov. Hvis 
en KTV slutter på studiet, er gjenstående KTV ansvarlig for å arrangere nytt valg. Valgt KTV melder seg 
umiddelbart til aktuell SPV, hvem dette er kan man finne ut av på SR hjemmesider under «tillitsvalgte i 
Studentrådet». 

 

ARBEIDSOPPGAVER  
• KTV medisin skal være et bindeledd mellom studentene i kullet og  

o SR 
o Studieprogramrådet  

• KTV medisin skal jobbe for å være synlig og tilgjengelig for studentene i sitt kull blant annet ved å 
arrangere «kullets time» jevnlig og ved behov.  

• KTV medisin har ansvar for å sørge for at studentene får undervisning av god kvalitet ved 
o Å videreformidle tilbakemeldinger fra studentene  
o Å lede «kullets time» 
o Å være en del av referansegruppen, med ansvar for å skrive semester evalueringene 
o Å organisere arbeidet rundt timene merket «klinikk» i timeplanen  
o Å organisere/sørge for gruppeinndelinger ved behov 
o Å bidra til et godt og inkluderende miljø i kullet, for eksempel ved å opprette en 

initiativgruppe etc. 
• KTV medisin skal delta og fremme kullets meninger ved  

o Referansegruppemøter  
o KTV-møter  
o Relevante allmøter 

• KTV medisin har møteplikt på møtene med SPV, og skal sørge for at sitt kull er representert på 
hvert møte. For å få godkjent KTV periode med attest fra Studentrådet MH stilles det krav om 
oppmøte på minst 2 av semesterets møter. 

• KTV medisin skal opplyse og sørge for at det blir sendt ut adekvat informasjon til studentene om  
o Skikkethetsnemda   
o Kvalitetssystem for utdanning 
o Avvikssystemet   

• KTV medisin skal etterstrebe promotering av  
o Studentdeltakelse i studentdemokratiet som f.eks ved allmøte og valg.  
o Ansettelsesprosesser   

 

IKRAFTTREDELSE  
Instruksen trer i kraft 10. mars 2021. 
 

ENDRINGER  
Endringer av stillingsinstruksen blir vedtatt under allmøte til SR MH, det høyeste organ for studentene ved 
fakultet for medisin og helsevitenskap. SR MH kan gjøre redaksjonelle endringer på instruks ved behov. 
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Vedlegg SAK 02/2021, allmøte 10.03.2021 
Forslag til endring i stillingsinstruks KTV 

 

 

Stillingsinstruks for kulltillitsvalgt master/bachelor  

FORKORTELSER  
MH: Fakultet for medisin og helsevitenskap 
SR: Studentrådet  
ITV: Instituttillitsvalgt. 
SPV: Studieprogramtillitsvalgt 
KTV: Kulltillitsvalgt  
 

MYNDIGHET  
Minst to sidestilte KTV’er velges blant hvert kull for å representere studentene i sitt kull. Der annet 
antall egner seg kan ITV/SPV gi dispensasjon til dette. KTV’ene har ansvaret for at det velges ny KTV ved 
behov. Hvis en KTV slutter på studiet, er gjenstående KTV ansvarlig for å arrangere nytt valg. Valgt KTV 
melder seg umiddelbart til aktuell ITV/SPV, hvem dette er kan man finne ut av på SR hjemmesider under 
«tillitsvalgte i Studentrådet». 

 

ARBEIDSOPPGAVER  
• KTV master/bachelor skal være et bindeledd mellom studentene i kullet og  

o SR 
o Studieprogramrådet  

• KTV master/bachelor skal jobbe for å være synlig og tilgjengelig for studentene i sitt kull blant annet 
ved å arrangere «kullets time» jevnlig og etter behov.  

• KTV master/bachelor har ansvar for  
o Å bidra til et godt og inkluderende miljø i kullet, for eksempel ved å opprette en 

initiativgruppe eller lignende.  
• KTV master/bachelor skal delta og fremme kullets meninger ved  

o Studieprogramrådets møter  
o KTV-møter (arrangert av SPV eller aktuell ITV) 
o Relevante allmøter  

• KTV master/bachelor skal opplyse og sørge for at det blir sendt ut adekvat informasjon til studentene 
om  

o Skikkethetsnemda   
o Kvalitetssystem for utdanning 
o Avvikssystemet   

• KTV master/bachelor har møteplikt på møtene med ITV/SPV, og skal sørge for at sitt kull er 
representert på hvert møte. For å få godkjent KTV periode med attest fra Studentrådet MH stilles det 
krav om oppmøte på minst 2 av semesterets møter. 

• KTV master/bachelor skal innkalle referansegruppene til et møte i starten av semesteret for å 
informere om referansegruppe-medlemmenes oppgaver. 

• KTV master/bachelor skal etterstrebe promotering av  
o Studentdeltakelse i studentdemokratiet som f.eks ved allmøte og valg  
o Ansettelsesprosesser   

 

IKRAFTTREDELSE  
Instruksen trer i kraft 10. mars 2021. 
 

ENDRINGER  
Endringer av stillingsinstruksen blir vedtatt under allmøte til SR MH, det høyeste organ for studentene 
ved fakultet for medisin og helsevitenskap. SR MH kan gjøre redaksjonelle endringer på instruks ved 
behov. 
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Kriterier for tildeling av økonomisk støtte (velferdsmidler) til studentsosiale 
aktiviteter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) 
 

1.  Forkortelser 
- SR = Studentrådet 

- FMH/MH = Fakultet for medisin og helsevitenskap 

- FTV = Fakultetstillitsvalgt 

1. 2.  Utlysning 
Dette dokumentet skal foreligge som vedlegg til Vedtekter for Studentrådet MH i Vedtekter og 
forskrifter for Studentdemokratiet. Ved utsending av kriteriene til studentorganisasjonene, kan dette 
dokumentet fristilles. Det skal da stå angitt tydelig at det er et utklipp fra Vedtekter og forskrifter for 
Studentdemokratiet, og at det er gyldig kun for den aktuelle tildelingen. 

2. 3. Mandat 
Studentrådet (heretter forkortet SR) har etter vedtak i Arbeidsutvalget under A-sak 19-98 overtatt 
innstillingsmyndighet ved fordelingen av økonomisk støtte til studenttiltak ved MH. 

Studentenes Allmøte ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap (FMH) har etter Universitetsloven 
ingen formell rett til å behandle søknader om økonomisk støtte, men gis av SR følgende fullmakter: 

- Allmøtet fastsetter kriteriene SR tildeler etter 
- Allmøtet avgjør klagesaker der SR og søker ikke kommer til enighet under klagebehandlingen. 

Studentrådet MH kan gjøre redaksjonelle endringer ved behov. Dette omfatter retting av stavefeil, 

grammatikk, særskrivningsfeil og feilnummereringer. Redaksjonelle endringer skal ikke endre 

kriterienes betydning.  

Endringer i de norske kriteriene medfører at de engelske må oppdateres. Oversettelsen behøver 

ikke godkjennelse av Allmøtet for å være gjeldende.  

3. 4. Frister  
SR mottar en ny bevilgning fra fakultetet 1. januar hvert år, og er ansvarlig for fordeling av midlene 
blant studentorganisasjonene som søker. Tildeling av velferdsmidler skjer en gang per kalenderår.  
Fordelingen skjer på bakgrunn av søknad og kriteriene som opplyses om i dette dokumentet. 

25.november:  

- Frist for å søke om midler som skal brukes påfølgende kalenderår.  
- Frist for å levere inn refusjonsskjema fra nåværende kalenderår. Disse må inneholde 

fakturaer og kvitteringer og sendes til ftv@sr-mh.no for godkjenning. 

SR skal vurdere behandling av søknader som mottas utenom de ordinære tildelingene hvert 
semester. SR skal behandle søknader som mottas utenom den ordinære tildelingen dersom det er 
midler til gode fra denne. Dersom alle midler er bevilget, vil ikke slike søknader behandles.  

4. 5. Behandlingsprosedyren i SR 
Etter at søknadsfristen for hovedtildelingen er ute skal søknadene bli behandlet av de 
fakultetstillitsvalgte (heretter forkortet FTV), som utarbeider et forslag om fordeling. Forslaget 
behandles samlet i påfølgende SR-møte, og må her vedtas med kvalifisert flertall for å godkjennes. 
Endringer i fordelingsforslaget kan foretas på møtet dersom det er enighet om det. Søknadene 
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behandles etter gjeldende regler nedfelt i Velferdsmiddelkriteriene i Mandat for Studentrådets 
Ledergruppe. Disse reglene gjelder også for søknader som behandles utenom ordinære tildelinger.  

Dersom SR behandler søknader utenom den ordinære tildelingen, gjøres dette av FTVene i 
påfølgende FTV-møte. Søknadene behandles etter gjeldende regler nedfelt i 
Velferdsmiddelkriteriene. Dersom flere enn én er inhabil, eller det er uenighet mellom FTVene slik at 
man ikke kan fatte en flertallsbeslutning, tas søknaden(e) til behandling på neste SR-møte.  

Resultatet kunngjøres skriftlig til søkerne pr. e-post. Vedlagt e-posten skal det følge en oversikt over 
hvor mye midler hver studentorganisasjon fikk, og hva midlene skal brukes til. 

Søkerne gis klagerett på fjorten dager etter utsendelsesdato fra SR, og eventuelle klager skal 
behandles på førstkommende SR-møte etter klagefristens utløp. 

Dersom SR og klager ikke kommer til enighet, har klager anledning til å bringe klagen frem for 
Allmøtet for endelig avgjørelse. Saken må kunngjøres på innkallingen til Allmøtet etter gjeldende 
regler i vedtektene. 

Klagesaker kan ikke stemmes inn på dagsorden. Allmøtet kan med 2/3 flertall endre SR sin innstilling i 
klagebehandlingen. Allmøtets avgjørelse kan ikke påklages. 

Dersom resultatet av klagen blir en økning av opprinnelig tildelt sum, kan midlene likevel ikke tas fra 
allerede tildelte midler eller medføre overskridelse av årets budsjett. 

«SR skal på Generalforsamlingen før utgangen av januar redegjøre for fordelingen av midlene i det 
foregående år. 

5. 6. Utforming av søknad 
Søknaden sendes inn via Microsoft Forms-skjema som ligger på nettsiden til Studentrådet MH under 
«Velferdsmidler». Eget skjema fylles ut ved søknad utenom ordinær tildeling. Man må da også sende 
en e-post til ftv@sr-mh.no for å informere om at søknad er sendt inn.  

5.1 6.1 Det kan søkes om 
- Prosjektmidler 
- Utstyrsmidler 
- Driftsmidler 

Med prosjekt menes et arrangement eller en aktivitet av en avgrenset tidsperiode. 

Utgifter for alkohol og restaurantbesøk blir ikke refundert. Det kan ikke søkes om midler til studenter 
som ikke går ved FMH.  

5.2 6.2 Søknaden skal inneholde følgende  
- Budsjett for prosjektet/arrangement det søkes støtte til. Ved søknad om støtte til 

driftsmidler skal fullt regnskap for organisasjonen vedlegges. Ved søknad om kun driftsmidler 
er dette ikke nødvendig.  

- Beskrivelse av prosjektene/arrangementene det søkes støtte til. Ved søknad om kun 
driftsmidler er dette ikke nødvendig.  

- Balanseregnskap for foreningen (regnskap og budsjett fra foregående år). Regnskap fra 
foregående år. Ved søknad om støtte til driftsmidler skal regnskap de siste to årene 
vedlegges.  

- Budsjett for det kommende året.  
- Inventarliste: Alle foreninger som søker om støtte til utstyr skal holde inventarliste over alt 

utstyr. Inventarlisten skal være oppdatert. SR kan forlange gjennomgang av utstyr for å sjekke 
at inventarlisten er korrekt 

- Beløp det søkes om 
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- Prosjektets/foreningens program  
- Målsetning 
- Beskrivelse av medlemsmasse: medlemstall, eventuell medlemskontingent og definisjon på 

hva som er et medlem.  
- Informasjon om eventuell søknad til og støtte fra andre institusjoner 
- kKontaktperson med e-postadresse  

For støtte til driftsmidler til foreninger kreves også aktivitetsrapport fra forrige år, og en 
aktivitetsplan for det kommende året (fullstendig referat fra årsmøter er ikke nødvendig). 

Filene skal navngis med «filtype» + «årstall» + «foreningsnavn». For eksempel: «Budsjett 2021 
Studentrådet MH».  

6. 7. Prioriteringer 
Tildeling av midler blir vurdert etter en skjønnsmessig helhetsvurdering av søknaden. Det vektlegges 
at midlene kommer flest mulig studenter ved FHM til gode gjennom at det eksempelvis er åpent og 
tilgjengelig for flere. Det er nødvendig med adekvat og ryddig økonomi som gir tydelig innsikt slik at 
man får vurdert behovet på riktig grunnlag. Det er også viktig at søkeren redegjør for støtte fra andre 
aktører, eller om de har utredet muligheten for støtte fra andre aktører. Hvor stor interessen er for 
tilbudet det søkes til vil også tas i betraktning.   

7.  8. Utbetaling av støtte 
Man får kun refundert beløp der det er samsvar mellom kvitteringene som sendes inn og beløpet det 
ble søkt om. 

Ubrukte midler går til en felles pott hos SR, som deretter kan fordeles på nytt blant 
studentorganisasjonene ved neste utdeling.  

Man kan be om å få utsatt fristen for innsending av refusjonsskjema dersom utgifter faller etter 
fristen. Dette gjøres ved å sende e-post til ftv@sr-mh.no. Det bør etterstrebes å sende en slik 
forespørsel i god tid før fristen.  
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