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Beretning fra NTF Student 
 
Beretningen dekker perioden fra 1. august 2019 til 31. juli 2021.  
 

NTF Students oppgaver  

Studentforeningen er et eget organ i NTF på lik linje med lokalforeningene, og  
Har som formål å fremme og ivareta studentmedlemmenes faglige, sosiale og økonomiske 
interesser. I handlingsplanen for 2021 er arbeidet konsentrert rundt fire områder: 
 

1. Politisk påvirkning 
NTF Student skal ivareta studentenes stemme i relevante saker innad i NTF og i 
samfunnsdebatten.  

2. Studiehverdagen 
NTF Student mener det er viktig at odontologistudiene holder høyest mulig kvalitet 
med motiverte studenter. NTF Student har til hensikt å ha god dialog med 
studiestedene og støtte opp om arbeidet ved studieutvalgene.  

3. Verving og synliggjøring 
NTF Student vil arbeide for økt engasjement og foreningstilhørighet i studietiden. 

4. Kurs og samarbeid 
NTF Student vil spille en aktiv rolle for å hjelpe medlemmene med å bygge nettverk 
og gjøre dem best mulig forberedt til yrkeslivet. 

  
Videre har foreningen som oppgave å sikre at studentene er representert på NTFs ulike fora 
slik som ledermøte, forum for tillitsvalgte og ikke minst representantskapet.  
 

Styrets sammensetning 

Styret i NTF Student har i perioden bestått av: 
 
2019  
Vegard Hauge Svartveit (UiB, leder), Awais Aslam (UiO, nestleder), Mille Marie Bjørnsen 
(UiB), Kamran (UiO), Lise Sund (UiT), Fredrik Paulsen (UiT), Carl Magnus Kjølstadmyr 
(Krakow) og Yasmin Najafian (Krakow)  
 
2020 

Lena Monsen (UiT, leder), Jabar Ali Shah (UiO, nestleder), Ingeborg Linnea Hansen (UiB, 

informasjonsansvarlig), Bent Vidar Yttervoll (UiT), Ottar M. Moen (UiB), Mohammad B. 

Korkosh (UiO), Pernille M. Slettestøl (Krakow), Inger Marie Tellefsen (Poznan)  
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2021 
Sara Strand (UiT, leder), Rayyan Rezaei (Riga, nestleder), Lars Eikehaugen Fadnes (UiB), Elise 
Janson (UiB), Dalal Jaber (UiO), Dalia Shwan (UiO), Stine Arnesen (UiT), Maiken Wang 
(Poznan) 
 
Silje Stokholm Nicolaysen, Tonje Camacho, Øyvind Berdal (frem til april 2021) og Christian 
Pollock Fjellstad (etter april 2021) har bistått NTF Student fra sekretariatet. Christian Pollock 
Fjellstad har etter ansettelsen i april 2021 overtatt som leder i sekretariatets studentteam. 
 

Årsmøter 2020 og 2021 

Årsmøtet for 2020 ble avholdt på Geilo i forbindelse med Geiloseminaret. I 2021 ble 
årsmøtet avholdt digitalt grunnet pandemien. Årsmøtet 2021 ble kombinert med to faglige 
foredrag for å trekke flere deltakere.  
 
Under årsmøtene er det valgt nye styrerepresentanter. I 2021 ble det vedtatt endringer i 
vedtektene og handlingsplan for 2021. 
 

Styrets arbeids og aktiviteter 

NTF Student var representert med egen stand på Landsmøtet 2019 med quiz og mulighet til 
å melde seg inn i foreningen. I 2020 hadde NTF Student digital stand med informasjonsvideo, 
mulighet til å stille spørsmål og quiz. 
 
I januar 2020 ble hele styret byttet ut. Ved overtakelse ble det ikke gjennomført noen form 
for overlappsmøte, hvor tidligere styre kunne dele erfaringene sine. Dermed tok det litt tid 
før styret fikk oversikt over hva som var gjort. Ansvaret for sosiale media, informasjon og 
økonomi ble tildelt enkelte styremedlemmer. Styremedlemmene fikk ansvar for ulike ting 
underveis ut fra hva som skulle gjøres og hvor mye de hadde å gjøre på studiene. 
 
Det ble gjennomført 8 dokumenterte møter fra januar 2020 frem til mars 2021. Rundt 
sommeren 2020 ble det satt opp en strukturert plan med zoom-møter ca. annenhver uke, 
men disse utgikk om det ikke var noe på agendaen som krevde diskusjon og kunne tas på 
epost. Det ble gjennomført 1 fysisk møte før pandemien brøt ut. Styret lagde også en fast 
styremøtemal, som har blitt videreført til neste styre. 
 
Pandemien gjorde studenthverdagen svært utfordrende, og studentforeningen har gjennom 
hele perioden hatt tett og god dialog med hovedforeningen og spilt en viktig rolle for 
medlemmene. Styret har hatt jevnlige, digitale styremøter, uttalt seg i høringsprosesser og 
deltatt aktivt i samfunnsdebatten. Likevel var det mange ting de ikke fikk gjennomført pga. 
pandemien. Det ble gjennomført en stor undersøkelse blant studentene, som viste seg å bli 
svært viktig i videre styrearbeid. Etter endt styre ble det gjennomført et overlappingsmøte 
for å gjøre starten for det nye styret lettere. Tidligere leder delte erfaringer, informerte om 
planer som ikke kunne gjøres på grunn av pandemien og om hva som hadde blitt gjort i ulike 
saker. 
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Høsten 2020 ble det gjennomført vervearrangement i samarbeid med andre 
studentorganisasjoner/fagforeninger i Oslo. Det lot seg ikke gjøre på de andre studiestedene 
på grunn av pandemien. 
 
Ved overtakelse av nytt styre i mars 2021 ble en rekke tiltak gjennomført for å øke 
kommunikasjonen og kvaliteten på styrearbeidet. Styret videreførte planen om å ha møter 
på zoom annenhver uke, og det ble satt opp en strukturert plan for dette. Hvert 
styremedlem fikk utdelt individuelle oppgaver og ansvarsområder, noen med kortsiktige og 
noen langsiktige perspektiv. Utenlandsrepresentantene fikk eksempelvis oppgaven med å få 
oversikt over antallet norske tannlegestudenter i utlandet, og hvordan vi skal nå ut til disse. 
 
I tiden mars 2021 – juni 2021 ble det gjennomført fire digitale styremøter. 
 
For høsten 2021 har styret bevilget penger til diverse arrangementer i regi av 
tannlegestudenter rundt om i landet. Målet er å øke NTF Students aktivitet, både for å øke 
synligheten, og for at flere kan få være med på ulike aktiviteter. Styret har også bestilt opp et 
utvalg profileringsprodukter som skal brukes i medlemsverving og som premier på de ulike 
arrangementene. 


