Instruks for fakultetstillitsvalgt (FTV)
Vedtatt på Studentrådsmøte 18. januar 2017
● 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 fakultetet
○ 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 IE
● FTV har ansvar for
○ Å koordinerende ITVene, og sørge for at alle institutt har en ITV
○ Å promotere sin stilling ved nytt valg og sørge for en god erfaringsoverføring
til sine overtakere
○ Å arrangere og lede Studentrådsmøter på fakultetet og har ansvar for
innkalling, referat, og saksbehandling i disse møtene
○ At det arrangeres nytt valg av studentrepresentanter ved fakultetet og
instituttene
○ Å kalle inn til, gjennomføre og føre og publisere referat fra Allmøter
○ Oppdatering og vedlikehold av hjemmesider og kontoer i sosiale medier,
samt e-postlister til de tillitsvalgte
○ Å sikre godt arbeidsmiljø for alle på kontoret, inkludert konsulent
○ At det til enhver tid er studentrepresentanter i alle styrer, råd og utvalg på
fakultetet
● FTV skal være studentenes representant ved
○ Formøter til NTNU-styret
○ Formøter til Utdanningsutvalget
○ Studenttingsmøter
○ Fakultetsstyremøter
○ Ledergruppemøter på fakultetet
○ Ansettelsesutvalget på fakultetet
○ Studentrådsmøter
○ Samlinger arrangert av styrerepresentantene eller representanter fra de
andre Studentrådene
○ Kontormøter
○ Andre møter der det er relevant

Sammensetning
De fire fakultetstillitsvalgte fordeler internt hvem som har hvilke ansvarsområder og hvem
som går på hvilke møter. Ansvarsområdene som skal fordeles er politisk, profilering,
internt og økonomi.
Politisk ansvarlig har ansvar for å lage og følge opp Studentrådets handlingsplan, samt
oppfølging av saker som dukker opp.
Profileringsansvarlig har ansvar for å oppdatere Studentrådets digitale kanaler,
organisasjonskartet og Studentrådets generelle synlighet.
Internt ansvarlig har ansvar for oppfølgingen av ITVene, gjennomføring av
studentrådsmøter og seminaret.
Økonomiansvarlig har ansvar for Studentrådets økonomi og skal sammen med konsulent
sørge for at denne går bra.
Det må være de samme to FTVene som går i Studieutvalget og formøter til UU. Og det må
være de andre to FTVene går i ledergruppa, formøte til styret og fakultetsstyremøte.

Myndighet
FTV er valgt av studentene ved fakultetet i henhold til gjeldende valgreglement 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 18. januar 2017

Endringer
Endringer i stillingsinstruksen blir vedtatt med 2/3 flertall på Studentrådsmøte

