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Evaluering av møtet
Studentrådet HF

Tore og Magnus

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 Magnus før møtet.
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Magnus eller Elin før møtet.
* = Alle vedlegg blir lagt i hyllene på Studentrådskontoret!

HF-sak 28/16
Saksbehandler: Tore S. Langeland & Magnus H. Fjellstad

Diskusjonssak om forslag til nye stillingsinstrukser for
FTV ved HF.
FTVene for HF har fått godkjenning fra dekanen for å gå fra 2 til 4 fakultetstillitsvalgte
(FTV). Det har også vært en diskusjon i FTV forum hvor vi har kommet fram til at vår
innstilling til STi, som skal forhandle på plass en ny avtale for studentdemokratiet, at det
i utgangpunktet skal være 4 fakultetstillitsvalgte per fakultet. Per i dag så har FTVene en
urealistisk arbeidsbelastning sett i forhold til det at dette skal være et deltidsverv. Ved å
få flere FTVer så mener vi at vi kommer til å få gjort mer og bedre arbeid som
tillitsvalgte. Vi må derfor gjøre en endring på stillingsinstruks for FTVene for å kunne
tilpasse oss denne nye situasjonen.
Til denne saken er det lagt ved et utkast for hvordan vi tenker en slik stillingsinstruks vil
kunne se ut sammen med nåværende stillingsinstrukser for sammenligning. Vi ønsker
at diskusjonen skal ta utgangspunkt i dette utkastet.
Diskusjonsspørsmål
1. Er det noen ansvarsområder eller punkter dere mener en FTV skulle hatt som
ikke finnes i forslaget?
a. Hva ønsker dere at FTVene skal gjøre for å støtte virksomheten til dere
ITVer?
2. Hva tenker dere om fordelingen av ansvarsområder for FTVene som har blitt
foreslått?
3. I motsetning til tidligere, hvor man stilte til valg som enten FTV 1 eller FTV2, så
stiller man kun til valg som FTV. Det er altså nytt at FTVene bestemmer seg
imellom hvem som tar på seg de forskjellige ansvarsområdene. Hva tenker dere
om denne løsningen?
a. Hva kan være potensielle ulemper?
b. Hva kan være potensielle fordeler?

Instruks for fakultetstillitsvalgt (FTV)
● FTV skal være et bindeledd mellom studentene via studentrådet, fakultet og
studentdemokratiet
● FTV skal jobbe for å
○ Ivareta studentenes interesser
○ Oppnå et godt læringsmiljø
○ Sikre en god informasjonsflyt fra fakultet til student
○ Tilrettelegge og være en ressursperson for de tillitsvalgte på instituttene
○ Opprettholde et tett samarbeid (ha en dialog) med studentrepresentantene i
NTNU-styret, Studenttinget og de andre studentrådene
○ Være studentenes ansikt utad og være synlig på Campus
● FTV skal ha kjennskap til
○ Avvikssystemet på NTNU
○ Kvalitetssikringssystemet på NTNU
○ Økonomien ved fakultetet
○ Handlingsplanen til HF
● FTV har ansvar for
○ Å koordinere ITVene, og sørge for at alle institutt har to ITVer
○ Å promotere sin stilling ved nytt valg og sørge for en god erfaringsoverføring til
den som tar over vervet.
○ Arrangere og lede studentrådsmøter på fakultetet og har ansvar for innkalling,
referat, og saksbehandling i disse møtene
○ At det arrangeres valg av studentrepresentanter ved fakultetet og instituttene
○ Å arrangere oppstartsseminar for Studentrådene HF og SVT i samarbeid med
konsulent og FTV på Studentrådet SVT
○ Å kalle inn til, gjennomføre og få inn / føre / publisere referat fra Allmøter
○ Å kalle inn til, gjennomføre og publisere referat fra studentrådsmøter
○ Oppdatering og vedlikehold av hjemmesider og kontoer i sosiale medier.
○ Å sikre godt arbeidsmiljø for alle på kontoret, inkludert konsulent
○ At det til enhver tid er studentrepresentanter i alle styrer, råd og utvalg på
fakultetsnivå.
● FTV skal delta i og være studentenes representant i
○ Formøter til NTNU-styret
○ Formøter til Utdanningsutvalget
○ Studenttingsmøter
○ Fakultetsstyremøter
○ Instituttledermøter på fakultetet
○ Ansettelsesutvalget på fakultetet
○ Samlinger arrangert av styrerepresentantene eller representanter fra de andre
studentrådene
○ FTV1 skal sitte i HMS-utvalget og er vernetillitsrepresentant ved fakultetet
○ Og andre møter der det er relevant

Sammensetning

De fire fakultetstillitsvalgte bestemmer internt hvem som tar på seg hvilken rolle av de
beskrevet under, men de to faste representantene og to varaer til fakultetsstyremøtet må bli
valgt av allmøtet. Det anbefales at de to faste representantene i fakultetsstyremøtet tar på
seg FTV1 og FTV2 rollene, mens FTV3 og FTV4 er varaer.
FTV1 sitter i fakultetsstyremøter og instituttledermøter og har ansvar for å informere om og ta
saker fra fakultet inn i studentrådet.
FTV2 sitter i fakultetsstyremøter, er leder for Studentrådet HF, har personalansvar for
tillitsvalgte i studentrådet og har ansvar for å lede studentrådsmøtene.
FTV3 har ansvar for å oppdatere Studentrådets digitale kanaler, for å gjøre studentrådet
synlig og hovedansvar for valguken.
FTV4 har ansvar for å ivareta og etablere kontakt med resten av studentdemokratiet og
informere om og holde oppdatert de andre fakultetstillitsvalgte på hva slags saker som går.
Den FTV’en som sitter i ansettelsesutvalget bør også delta i formøter til utdanningsutvalget.

Myndighet
FTV er valgt av studentene ved fakultetet i henhold til gjeldende valgreglement ved NTNU og
representerer studentene ved fakultetet utenfor allmøtene.

Godtgjørelse
FTV får godtgjørelse av fakultetet i henhold til avtale mellom Studenttinget og NTNU.

Ikrafttredelse
Instruksen trer i kraft fra XX/XX/20XX

Endringer
Endringer i stillingsinstruksen blir vedtatt med simpelt flertall på Allmøte

Stillingsinstruks for Fakultetstillitsvalgt 1 (FTV1) HF
Vedtatt 12. september 2005. redaksjonelle endringer 20.01.2011
Endret på allmøte 17.11.14

Formålet med Fakultetstillitsvalgt 1 (FTV1)
FTV1 skal ivareta studentenes interesser og er offisiell representant for studentene ved
fakultetet opp imot fakultetets ledelse.

Myndighet
FTV1 er urnevalgt og representer studentene ved fakultetet mellom allmøtene.

Arbeidsoppgaver
FTV1 skal være bindeledd mellom studentene og fakultetet, og være tilgjengelig for
administrasjonen og studentene ved å ha fast kontortid.










FTV1 skal møte i fakultetsstyret og ledermøtet på fakultetet
FTV1 skal sitte i referanseorganet til forvaltningsutvalg\koordineringsgrupper
FTV1 skal sitte i tilsetningsutvalget ved fakultetet
FTV1 skal sitte i HMS-utvalget og er vernetillitsrepresentant ved fakultetet
FTV1 har ansvar for å kalle inn til, gjennomføre og få inn referat fra allmøter
FTV1 skal sørge for kontinuitet i vervet ved å fremskaffe kandidater til etterfølgere og ved
å gi en grundig innføring i vervet til den som blir valgt
FTV1 skal holde oversikt over hvilke studentverv som finnes på fakultetet og deres
varighet
FTV1 skal rekruttere studenter til styrer, råd og utvalg ved sitt fakultet
FTV1 skal ha en dialog med studentene i Styret, Studenttinget, Studentrådet og studentene
i program/instituttstyrene.
o FTV1 skal møte på formøter til styremøtene og samlinger arrangert av
styrerepresentantene
o FTV1 skal møte på formøter til møter i utdanningsutvalget
o FTV1 skal møte på Studentrådets møter
o FTV1 skal sammen med FTV2 være saksbehandler for studentrådet
o FTV1 skal være en ressursperson for studentene som sitter i instituttrådene på
fakultetet

Godtgjørelse
FTV1 får godtgjørelse av fakultetet i henhold til avtale mellom Studenttinget og NTNU.

Ikrafttredelse
Instruksen trer i kraft 12. september 2005

Endringer
Endringer av stillingsinstruksen blir vedtatt med simpelt flertall på allmøte.

Stillingsinstruks for Fakultetstillitsvalgt 2 (FTV2) HF
Vedtatt 12. september 2005. redaksjonelle endringer 20.01.2011

Formålet med Fakultetstillitsvalgt
FTV2 skal ivareta studentenes interesser og er offisiell representant for studentene ved
fakultetet opp imot fakultetets ledelse.

Myndighet
FTV2 er urnevalgt og representer studentene ved fakultetet mellom allmøtene

Arbeidsoppgaver
FTV2 skal være bindeledd mellom Studentrådet HF og fakultetet, og være tilgjengelig for
administrasjonen og studentene ved å ha fast kontortid.










FTV2 skal være leder av Studentrådet HF og lede Studentrådsmøtene
FTV2 skal møte i fakultetsstyret og ledermøtet på fakultetet
FTV2 skal være stedfortreder for FTV1 der dette er nødvendig
FTV2 skal ha en dialog med studentene i Styret, Studenttinget, Studentrådet
o FTV2 skal møte på formøter til møter i utdanningsutvalget
o FTV2 skal sammen med FTV1 være saksbehandler for studentrådet
o FTV2 skal være en ressursperson for de tillitsvalgte ved fakultetet
FTV2 har ansvar for at det til enhver tid er studentrepresentanter i alle styrer, råd og
utvalg på fakultetsnivå
FTV2 skal sørge for kontinuitet i vervet ved å fremskaffe kandidater til etterfølgere og ved
å gi en grundig innføring i vervet til den som blir valgt
FTV2 skal holde oversikt over hvilke studentverv som finnes på fakultetet og deres
varighet
FTV2 skal rekruttere studenter til råd og utvalg ved sitt fakultet

Godtgjørelse
FTV2 får godtgjørelse av fakultetet i henhold til avtale mellom Studenttinget og NTNU

Ikrafttredelse
Instruksen trer i kraft 12. september 2005

Endringer
Endringer av stillingsinstruksen blir vedtatt med simpelt flertall på Allmøte.

HF-sak 29/16
Saksbehandler: Magnus H. Fjellstad

Orientering om valguka Høst 2016
Studentrådene HF og SVT har god erfaring med å samkjøre valg av FTVer, ITVer og
PTVer i en felles valgperiode kalt valguken. I år blir selve valguken i uke 44, hvor vi
også skal holde allmøtet for HF. I utgangspunktet er det ønskelig at alle holder sine
allmøter denne uken. I uke 43 skal vi stå på stand for å verve kandidater og for å
reklamere for allmøtene, og i uke 45 står vi på stand for å få folk til å stemme ved
elektronisk valg.
Det forventes at alle ITVer bidrar til standvirksomheten, og vi minner om obligatorisk
oppmøte for ITVer og PTVer på allmøter på eget institutt og fakultet.
Vi oppfordrer ITVene ved instituttet til å sette av allmøtetidspunkt i god tid, og til å
reflektere over hvordan man kan holde et interessant og relevant allmøte for
studentene. Tenk gjerne over hvilke saker som engasjerer studentene ved ditt institutt.
Utforming av flyers, bannere, og standplan vil være opp til valgkomiteen. Nærmere
informasjon kommer.

