REFERAT
Allmøte for HF-fakultetet 31. oktober 2016, kl. 14.15
Dragvoll, Aud. D2
Møteleder:

Magnus H. Fjellstad

Referent:

Emily C. F. Jackson

Tellekorps:

Emily C. F. Jackson

Tilstede:

41 studenter

Sak 1

Konstituering
Møteleder, referent og tellekorps ble valgt.

Innkalling ble godkjent.

Dagsorden ble godkjent med en endring i rekkefølgen på sakslisten. Sak 4: Vedtakssak
om stillingsinstrukser ble flyttet til første punkt på dagsordenen.

Sak 4

Vedtakssak: Ny stillingsinstruks for Fakultetstillitsvalgte (FTV) ved Det humanistiske

fakultet
Foreslått endring i stillingsinstruks og ny organisering av studentrådet HF ble presentert
for allmøtet av FTV. Den nye organiseringen vil øke antall FTV fra 2 til 4 per fakultet, med nye
stillingsinstrukser som ble presentert for allmøtet.

Det ble utført en votering over omorganisering og nye stillingsinstrukser og saken ble vedtatt
med følgende stemmetall:
For

Mot

Blank

40

Ingen

1

Sak 2

Orienteringssak: Gjort siden sist
Tore orienterte om saker studentrådet har jobbet med siden sist allmøte:
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Avtale om tilrettelegging mellom studentfrivilligheten og NTNU



Pågående styrking av programrådstillitsvalgt (PTV) rollen.



Økning av antall FTVer ved Det humanistiske fakultet, fra 2 til 4



Sendt svar på høringer om
o Fellesemner (Studenttingets sak nr. 41/2016)
o Emnestørrelse (Studenttingets sak nr. 43/2016)
o Campusutvikling

Sak 3

Diskusjonssak: Humanioras plass i arbeidslivet – Innspill til høring om NTNUs

politikk for samarbeid med arbeidslivet

FTV presenterte saken. Det ble åpnet for diskusjon med utgangspunkt i spørsmålene i
saksdokumentet. Under følger en punktvis oppsummering av diskusjonen i allmøtet:


Politikken ble oppfattet som litt for diffus og vanskelig å forholde seg til da det
var få konkrete tiltak som ble foreslått.



Det ble uttrykket misnøye mot et for stort fokus på samarbeid med arbeidsliv og
kommersialisering av forskning. Studentene er bekymret for at dette kan føre til
at deler av forsknings- og utdanningsvirksomheten ved NTNU som ikke er like
lett å «selge» vil bli nedprioritert og få mindre ressurser.



Med økt samarbeid med arbeidslivet er det viktig at ikke dette vil for store
føringer på NTNU og fakultetene sin virksomhet.

Sak 5

Valg av Fakultetstillitsvalgte
I henhold til ny organisering av Studentrådet HF var 3 FTV verv satt til valg dette

allmøtet. For verv som Fakultetsansvarlig- og Eksternt Demokratisk Ansvarlig FTV søkte man
etter kandidater som ville sitte i to semestre. For Kommunikasjonsansvarlig FTV ble det søkt
etter en kandidat som kunne sitte i ett semester, med mulighet for gjenvalg ved neste ordinære
allmøte.

Kandidat til Fakultetsansvarlig FTV
Karoline Nygård Jermstad

Kandidater til Eksternt Demokratisk Ansvarlig FTV
Nora Iman Hagesæther
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Renate Marie Sørgård
Kandidater til Kommunikasjonsansvarlig FTV
Per Kristian Røkkum Berget
Kristine Skevik Hole

Det ble gjennomført en utspørring av kandidatene. Elektronisk valg av kandidater ble startet via
NTNUs Valgweb med telling av resultat den 11.11.2016 klokka 16:00. Kunngjøring av resultatet
for valget vil bli annonsert på Studentrådets Hjemmesider og Facebookside i kort tid etter
avslutning av elektronisk valg.

Sak 6

Eventuelt
Det ble ytret et ønske om mer tværrfakultært samarbeid på NTNU, som en motvekt til at

NTNU satser mer på samarbeid med næringslivet.

Et forslag til å styrke PTV-ordningen var å inkludere de mer i det sosiale som foregår i
Studentrådet.

Sak 7

Møtekritikk
o Pizzaen kom for tidlig og ble en distraksjon
o Innkallingen ble ikke godkjent på riktig tidspunkt i møtet
o Dagsordenen ble gjennomgått for fort
o Bedre fokus på å ikke bruke for mange forkortelser og på å forklare begrep og
uttrykk

Magnus Hansen Fjellstad
møteleder

Emily Catherine Florence Jackson
referent

