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Referent: Inger Anna Helmersen (FTV)
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Velkommen ved Frida Hovig (FTV).
Streaming på Facebook.
Godkjent referent og tellekorps.
•

•

•

•

•

Presentasjon av Studentdemokratiet v/Annbjørg Pasteur Stø (AU – STi)
NTNU-systemet og studentdemokratiet:
o Hvorfor eksisterer vi?
o Kvalitetssystem for utdanning ved NTNU
o Studentdemokratiet
o Spørsmål?
Presentasjon av Studentrådet NV: Hvem er vi, hva gjør vi? v/Inger Anna (FTV)
Inger Anna (FTV) forteller om Studentrådet NV og hva vi hjelper studentene med – Avvik,
utfordringer med fag og undervisere, studentenes rettigheter, konflikter, å finne vei til riktig
instans, tar med studentenes innspill til ledelsen med mer.
Saker vi jobber med v/Inger Anna Helmersen (FTV)
Inger Anna (FTV) orienterer om saker Studentrådet NV jobber med – Velferdsmiddelordning,
avslutningsseremoni, samarbeid med linjeforeninger, studiebarometeret, mottak av
førsteårsstudenten, identitetsarealer og synlighet, integrering av internasjonale studenter,
samlokaliseringsprosjekt, faglig lokalisering campusprosjektet, og psykososialt miljø.
Oppstartsukene v/Inger Anna Helmersen (FTV)
Inger Anna (FTV) orienterer om oppstartsukene – samhandling mellom linjeforeningene og
fakultetet hvorav risikovurderinger av arrangement og opptak til linjeforeninger står sentralt.
Videre oppfordrer hun alle til å ta ansvar for å ta godt imot de nye studentene, og bidra til
trivsel og en god start på studietiden.
Vedtektsendringer v/Frida Hovig (FTV) (vedlegg)
Frida (FTV) orienterer om hvordan endringsforslagene og de nåværende vedtektene er
presentert i PowerPoint-presentasjonen, samt hvordan stemmeavgivningen foregår. Først
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stemmes det over om man er enig, deretter uenig, og til slutt avholdende til
endringsforslagene ved å rekke opp en hånd i været.
o Vedtektsendringer (se endringsforslagene i sin helhet i vedlagt PowerPointpresentasjon):
§2.1 Sammensetning: Vedtatt
§2.2 Observatører: Vedtatt
§3.2 Møte: Vedtatt
§4.1 Gjennomføring: Vedtatt
§4.2 Valgbarhet: Vedtatt
§4.3 Kvoteringer og perioder: Vedtatt
§6.1 Funksjon og myndighet: Vedtatt
§7.1 Vedtektsendringer: Vedtatt
Redaksjonelle endringer: Vedtatt
•

•

Endring av stillingsinstrukser v/Frida Hovig (FTV) (vedlegg)
Se endringsforslagene i sin helhet i vedlagt PowerPoint-presentasjon.
o Stillingsinstruks ITV ved NV:
Redaksjonelle endringer: Vedtatt
3 Arbeidsoppgaver: Vedtatt
4 Møter: Vedtatt
o Stillingsinstruks FTV ved NV:
Redaksjonelle endringer: Vedtatt
2 Myndighet: Vedtatt
3.1 Obligatoriske arbeidsoppgaver: Vedtatt
3.2 Oppgaver som fordeles: Vedtatt
5 Møter: Vedtatt
Presentasjon av kandidater til valget

Det ble servert pizza og brus.
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