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Allmøte 25.april 2022. Studentrådet ved fakultetet 
for medisin og helsevitenskap. Henvendelser sendes 
inn til ftv@sr-mh.no  

Allmøte for Studentrådet MH 
Sted: ØHA1 

Dato: 25. april 2022 

Tid: 16:15 – 18:30 

 

Konstituering av allmøtet 

16:15 – 16:25 

o Avklaring av språk ved gjennomføring 

o Godkjenning av innkallingen 

o Godkjenning av ordstyrer 

o Godkjenning av protokollunderskriver 

o Godkjenning av tellekorps 

o Godkjenning av valgdeltakelse 

o Godkjenning av dagsorden 

o Presentasjon av møtetegn og kultur for tegning under møtet 

 

Hva er studentrådet MH? 

16.25-16.30 

 

Hvilke saker jobber vi med? 

16:30 – 17:00 

• Gratisprinsippet – gjennomslag for at studenter ikke skal betale for bekledning og utstyr som 

trengs under utdanningen. Oppfølging på instituttnivå.   

• Gjennomføring av eksamen – sikre forutsigbarhet for studentene.  

• Valg – vårens valg.  

• Studentforeningssalen i Fred Kavli-bygget (tidligere MTFS) 

• Kampanjeuke for psykisk helse 

 

Pause 

17:00 – 17:10 

 

Sak 01/2022 – Digital, hybrid eller fysiske forelesninger 

17:10 – 17:30 
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Det har vært noe usikkerhet rundt hva studentmassen mener om overgangen til normal 

studiehverdag og gjennomføringen av undervisning. Vi erfarer at enkelte utdanninger planlegger 

overgang til kun fysisk undervisning slik det var før pandemien. For at SR best skal representere 

studentmassen ønsker vi en diskusjonssak rundt hva studentmassen mener om dette.  

 

Sak 02/2022 - Studentarealer 

17:30 – 18.00 

Det er flere pågående og fremtidige byggeprosjekter der representanter fra studentrådet har 

innflytelse på utformingen av studentarealer. Vi ønsker å orientere om hva vår rolle har vært i 

utviklingen av de nye arealene. 

- Oppussing av studentforeningssal i Fred Kavli-bygget (tidligere MTFS)  (se vedlegg 1) 

o Kort orientering om hva studentforeningssalen er, og hva som ligger til grunn for at 

den skal pusses opp og fornyes. 

o Linjeforeningene er blitt informert om planene i tidligere orienteringsmøte med 

arealkontakt 15.februar 2022. 

- Diskusjon og tilbakemelding. 

Sak 03/2022 – Studentmedvirkning 

18.00-18.20 

 

Eventuelt 

Eventuelle saker er saker meldt inn i forkant av møtet, men etter ordinær frist (11.april). Disse kan 

sendes inn til ftv@sr-mh.no  

 

 

Møtekritikk 

Tilbakemeldinger på gjennomføringen av allmøtet 

 

Avslutning 
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