
 

Saksliste – Storgruppemøte 
 

 

Sted: MTS23 

Dato: 11.10.2021 

Tid: 17:00-19:00  

 

Innkalte: Malin Thu Våde Ingebrigtsen (FTV), Kaby Theivendran (FTV), Stig Erlend Almåsbakk (FTV), 
Sander Bjerknes (FTV), Eirik Unneland (SPV Medisin), Berit Sofie Skånøy (ITV IKOM), Oda Birgitte 
Beitland (ITV IPH), Oda Selvåg (ITV INB), Magnus Holm-Hagen (ITV-INB), Bjørk Reitan (ITV ISM), Ingrid 
Kielland (ITV ISM), Sigrid Veiby (ITV ISB), Fredrik Sperre (ITV IHG), Amanda Berg (ITV IHA), Amy 
Bergset (ITV IHA), Line Løkås (konsulent), Jørgen Valseth (NTNU-styre representant) 

Møteleder: Stig Erlend Almåsbakk (FTV) 

Referent: Line Løkås (konsulent) 

 

Velkommen + runde rundt bordet – 17:00-17:20 

Studentrådet har nye medlemmer, presentasjonsrunde og oppdatering siden sist.  

 

Sak 34/21 – 17:20 –17:21 

Godkjenning av protokoll for gjennomføring suppleringsvalg ITV IHA og ITV IHG.  

Nye tillitsvalgte i Ålesund v/Malin. Se vedlegg: SR-vedtak, SAK 33/21.  

 

Sak 35/21 – 17:20-17:40 

Sak til fakultetstyret v/Kaby (FTV) 

Studentrådet MH ser på bakgrunn av tilbakemeldinger om utfordringene i praksis et behov for 

klarere retningslinjer som sikrer studentenes rettigheter og gjør studiehverdagen forutsigbar for 

studentene. Saken skal sendes inn til fakultetstyret og det er i forkant av dette ønskelig med et SR-

vedtak og innspill på saken. Protokoll-underskrivere for vedtak: Berit Sofie (ITV IKOM) og Sigird Veiby 

(ITV ISB). Se vedlegg:  

- Forslag til vedtak, SAK 35-21 

- Saksnotat SAK 35-21, Saksframlegg Fakultetsstyret MH 



 

Sak 36/21 – 17:40-18:00  

Orienting om studentforeningsal v/Stig (FTV) 

Stig orienterer nylig utvikling i saken om studentforeningssalen. Fakultetet har mottatt et betydelig 
beløp for å pusse opp denne, hvor et av kriteriene for å benytte disse midlene er at arbeidet 
iverksettes i år. Det er tenkt at studentene i stor grad selv bestemmer bruksområdet til det nye 
arealet.  

 

Pause – 10min 

 

Sak 37/21 – 18:00-18:05 

Orientering om inngått avtale med Studentrådet ved Fakultet for samfunns- og 
utdanningsvitenskap (SU) v/Kaby (FTV) 

Se vedlegg: SAK 37-21 Avtale om samarbeid og bruk av studentrådslokaler i Helgasetr.  

 

Sak 38/21 – 18:05 – 18:15 

Orientering om foreslått “Avtale om lønnsmessig tilrettelegging for tillitsvalgte studenter ved 
Fakultet for medisin og helsevitenskap” v/Kaby (FTV) 

Foreslått avtale inkluderer resultatet fra lønnsforhandlingene våren 2021, vi har rom for endringer i 
avtalen før vi sender den inn og ønsker innspill på avtalen. Vedlagt ligger foreslått avtale og 
gjeldende avtale. Avtale mellom NTNU og Studentinget er nevnt i den gamle og den nye avtalen så 
denne legges også ved.  

Vedlegg: 

- 2021 Avtale om lønnsmessig tilrettelegging for tillitsvalgte studenter ved Fakultet for medisin 
og helsevitenskap 

- H19 Avtale om lønnsmessig tilrettelegging for tillitsvalgte studenter ved Fakultet for medisin 
og helsevitenskap 

- 2016 Avtale mellom NTNU og Studenttinget 

 

Sak 39/21 – 18:15-18:30 

 Julebord og sosialt/Bjørk (ITV ISM) og Oda Beate (ITV IPH) 

Det er foreslått ett sosialt arrangement (teambuilding - middag - fest) i oktober og julebord i desember. 
Det har kommet opp spørsmål om vi er interesserte i å arrangere julebord med flere fakultet på NTNU.  

 

Eventuelt saker  

Avslutning & møtekritikk 


