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Saksliste: 
Godkjenning av innkalling 
Runde rundt bordet 
Orienteringssaker: 

 Møtekultur, Jonas 
Jonas demonstrerer møtekultur 

 Arbeidskontrakt, Vilde 
Det er viktig at alle ITV-er skriver under på arbeidsavtaler de har fått tilsendt, da dette er 
viktig slik at dere får utbetalt lønn. Hvis dere har noen problemer eller trenger hjelp med 
kontrakten deres ta kontakt med HR på instituttene.  

 
Diskusjonssaker: 

 01/22: FTV i Ålesund, Guled [40 min] 
På FTV forum møtet ble det et eventuelt sak som kom som et spørsmål til resten av studentrådene: Har 
vi noe politikk angående FTV fra Gjøvik eller Ålesund? På Studentrådet NV sine vedtekter  
§4.2 
“Alle studenter som er registrert ved NV-fakultetet, og med studiested Trondheim, er valgbare for 
stillingen som FTV.” 
Det er ønskelig å ta stilling til problematikken rundt eksklusjonen av andre studiebyer. Det er blant 
annet foreslått å endre vedtektene til SR-NV for å åpne FTV stillingen til studenter i Ålesund. 

- Hvordan kan dette påvirke arbeidet til studentrådet? 
- Hvordan kan dette påvirke fakultetet? 
- Hvordan kan vi tilpasse for å gjøre det passelig? 
- Er det praktisk å ha en kvotert stilling for FTV Ålesund? 
 02/22: Forventningsavklaring, Herman [20 min] 

Vi FTV-er ønsker å ta en liten runde på hvilke forventninger dere har til det å sitte i studentrådet NV. 
- Har dere noen forventninger til oss FTV-er? 
- Har dere noen forventninger til hverandre? 
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 03/22: Referansegruppeforum, Jonas [10 min] 
Som følge av NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) skal vi som studentråd jobbe i 
våres i større grad for å øke studentmedvirkning på alle nivåer på NTNU. Et tiltak vi har begynt, som 
har vist brukbare resultater er opprettingen av referansegruppeforum (ref.gr forum). Dette er forum 
der ITV / PTV er tilgjengelige for studentene i ref.gr forum på instituttet. I høst var dette et forum for 
pilotprosjekt, men i vår ønsker vi at alle institutt skal opprette dette, med en evaluering av 
brukbarheten av dette til høsten. 

- Tilbakemeldinger fra de som har gjennomført ref.gr forum før. 
- Dele erfaringer med å opprette ref.gr forum. 
- I denne prosessen, er det noen ønsker til FTV? 

 
 
Eventuelt 
 
Møtekritikk 
 
Hvis noen har saker til eventuelt kan man gi beskjed til FTV-ene eller Line eller ta det opp på møtet.  
Gi beskjed til Line dersom du ikke kan møte og send med eventuelle innspill. 
 
Hilsen FTV-ene 
 
 Herman Høgseth Haavind, Vilde Sønstebø, Jonas Låstad og Guled Mohamud 


