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Saksnotat, sak 29/21
v/Kaby Theivendran (FTV)

Økonomien revideres med hensyn på brukte og ubrukte midler våren 2021. Pga spesielle
omstendigheter har det vært mye som ikke har kunnet gjennomføres slik det har vært
planlagt. På bakgrunn av dette foreslås endringer i budsjettet.
Reduksjon i følgende poster
Post 301-8 «interne kurs og seminarer» fra 70.000 kr til 50.000 kr.
Post 302-8 «eksterne kurs, seminarer og konferanser MH» fra 52.000 kr til 22.000 kr.
Post 402-8 «Reiseutgifter og billetter Gjøvik/Ålesund MH» fra 32.000 kr til 20.000 kr.
Det foreslås omdisponering av 62.000 kr fra inneværende år og 10.000 kr fra oppsparte
midler fra tidligere år, totalt 72.000 kr.
Økning i følgende poster
Post 303-8 «Møteutgifter med mer KTV» fra 51.000 kr til 61.000 kr.
Post 304-8 «Diverse sosiale aktiviteter MH» fra 8.000 kr til 10.000 kr.
Post 603-8 «Informasjon og profileringsartikler MH» fra 29.500 kr til 84.500 kr.
Post 604-8 «Gaver MH» fra 4.000 kr til 9.000 kr.
Informasjon om hvor mye av midlene som er brukt på hver post vil bli gitt på møtet.
Fullstendig budsjett med resultat ligger under «01. Administrasjon > 06. Økonomi > 2021» på
nettverksområdet T, med navnet «MH regnskap 2021 –.xlxs». Ved manglende tilgang til
nettverksområdet kan dette sendes på mail, ved forespørsel.
Forslagene vedtas ved simpelt flertall av et vedtaksdyktig studentråd.
Spørsmål og innspill bes sendes inn på forhånd.
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Tentativ sum
høsten 2021

Merknad

KTV-møter

25.480 kr

104 KTV’er på MH. 2 stk KTV-møter i
semesteret. Det settes av 245 kr per KTV
dette semesteret.

Storgruppemøter
SR

2.000 kr

4 møter dette semesteret. Det settes av 600
kr per møte.

Storgruppemøter
SR,
digitalt

1.400 kr

4 møter dette semesteret. Fellesmøtene i
Studentrådet har digitale deltakere. Det er 4
faste digitale deltakere, med evt flere som
ikke kan delta fysisk. Det settes av 50 kr per
møte for hver digitale deltaker.

Smågruppemøter
SR

0 kr

Settes ikke av penger til smågruppemøtene.

FTV-møter

2.000 kr

Faste møter hver uke. Ca. 20 møter.

Fordeling av midler til møter vedtas på Storgruppemøtet 5. september 2021, vedtaket
føres i referat. Endringer i fordeling gjøres ved simpelt flertall på SR-møte.
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Instiutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Fordeling av midler til møtemat, Studentrådet ved Fakultet for medisin
og helsevitenskap.

