MØTEINNKALLING
Dato:
Tid:
Sted:

Onsdag 04.05.16
Kl. 16.15
D9

Studentrådets saker
Konstituering av møtet
Ref-sak 13/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 20.04.16 *
Ref-sak 14/16 Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene.
HF-sak 16/16 Workshop – Erfaringsskriv *
HF-sak 17/16 Eventuelt
Evaluering av møtet
Studentrådet HF

Tore og Ida

Vi gjør oppmerksom på at det er møteplikt for alle instituttillitsvalgte (ITV)
Dersom du skal forlate møtet før det er ferdig må du gi beskjed til Ida før møtet.
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Ida eller Elin før møtet.
* = Alle vedlegg blir lagt i hyllene på Studentrådskontoret!

REFERAT
Studentrådet HF sitt møte onsdag 20.04.16, kl 16.15 i D9
Møteleder:
Referent:

Tore S. Langeland
Tore S. Langeland

Studentrådet HFs medlemmer:
FTV 1
Musikk
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier DRV
Filosofi (IFR)
IKM
IKM
Europastudier
Europastudier
PLU HTV

Tore Sletten Langeland
Karina Valnumsen Hansen
Turi Marte Brandt Ånerud
Sandra Haltbakk
Leif Bjarne Hammer
Erlend Børseth
Kamilla Østerberg
Marte Nøst Odland
Nora Iman Hagesæther
Ingvild Marie Henriksen
Pernille Nyvoll
Tale K. Stensdal Reiersen

Meldt fravær:
FTV 2

Ida Amalie Krüger

Ikke møtt:
Musikk
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier ARK
Historiske studier ARK
Religionsvitenskap (IFR)
KULT

Patrik Alm
Håkon Størmer
Elise Kjørsvik
Benjamin Morris King
Runa Eide Frøiland
Jeanette Hope

Observatører:
Studenttinget
Velferdstinget

Ingen møtte pga sykdom
Kristian Nygård Svartås

Studentrådet HFs saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, men kom ikke på mail.
Møteleder og referent valgt.
Ref-sak 11/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 06.04.16
Godkjent.

Studentrådet HF
Referat fra Studentrådsmøte 20.04.16
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Ref-sak 12/15 Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene.
ISL Tre stillet til ITV
Sandra i ansettelsessprosess
Godt allmøte med mye deltagelse, nestleder på besøk
IFT En kandidat, Runa
Har vært på studietur! Runa er på studietur! Vil gjøre det til en årlig greie
Musikk Allmøte, god deltagelse for de oppmøtte, En kandidat
Skal ha ekstramøte for programrådstillitsvalgte
PLU Møte om fag
IKM Allmøte, manglet kandidater til ITV, men fikk tak i en på stand
Problem med linjeforening, blir evt sak
EURO Allmøte
Avtale om å møte på linjeforeningsmøter minst en gang i året
IHS Allmøte
Fullmakt for å plukke ut PTV for Bachelor historie
Er i pedagogisk komite
FTV Ansettelsesutvalg
HF-sak 14/16 Høring om SiTs eierskap i studentmediene
Høringa ble diskutert.
FTV skriver høringa og den legges ved referatet.
HF-sak 15/16 Eventuelt
Det er en underskriftskampanje mot nedleggelse av skranken på studentservice

foreslått fra linjeforeningshold, den er satt på hold.
Vi etterlyser god kommunikasjon.
Linjeforeningene tror at skranken ikke skal legges ned?
Hvordan gikk valguka, innspill ble mottatt og vil bli tatt med videre i evalueringen av

valguka.
Hjelping av linjeforening.

Nora sender til FTV
Linjeforeningsmøter, der kan kanskje noen få hjelp?
«Hva skjer på kontoret?» som eget punkt? God ide?

Evaluering av møtet

Tore S. Langeland

Tore S. Langeland

møteleder (sign.)

referent (sign.)

HF-sak 16/16
Saksbehandler: Ida Amalie Krüger

Workshop - Erfaringsskriv
Bakgrunn for saken
Semesteret er snart over og det er derfor mange ITVer som snart skal gå av. Vi ønsker derfor at
alle skal skrive et erfaringsskriv om hvordan det er/har vært å være ITV. Det som bør komme
frem i skrivet er hvordan ITV-rollen fungerer ved ditt institutt og viktige oppgaver du gjør. Tenk
gjerne tilbake, og skriv ned det du skulle ønske noen fortalte deg når du var helt ny i jobben. Det
er ingen fastsatt mal du skal følge, dette erfaringsskrivet er ment som en starthjelp til nye ITVer.
Det ferdige erfaringsskrivet må legges ut på Sprett i deres egne ITV-mapper innen 11.05. Nye
ITVer bør informeres om dette til høsten slik at de får mulighet til å lese det.
Punkter til inspirasjon.
1. Hva har du lært gjennom tiden din som ITV?
2. Hva skulle du ønske du visste når du var helt ny som ITV?
3. Hva gjør du i din rolle ved ditt institutt?
4. Hvilke møter og arrangementer deltar du på i løpet av et semester?
5. Hva syns du selv er dine viktigste arbeidsoppgaver?
6. Har du noen tips og triks til nye ITVer?
7. Hvem på instituttet har du mest kontakt med?
8. På hvilken måte føler du at du kan påvirke saker på instituttet og i Studentrådet?
9. Hva er bra med å være ITV og hva er mindre bra med det?

