Beretning for NTF Student (NTF-S)
Beretningen dekker perioden fra 1. august 2017 til 31. juli 2019.
NTF Students oppgave
Studentforeningen er et eget organ i NTF på lik linje med lokalforeningene. NTF Student skal
formidle informasjon, ivareta studentmedlemmenes interesser, bidra til gjennomføring og
videreutvikling av arrangementer og aktiviteter, samt bidra til medlemsverving. Foreningen
skal også være et bindeledd mellom de ulike lærestedene for odontologi, og være
studentenes stemme i samfunnsdebatten og innad i NTF.
Videre har foreningen som oppgave å sikre at studentene er representert på NTFs
ledermøte, forum for tillitsvalgte og ikke minst representantskapet. Foreningens leder har
deltatt på både forum for tillitsvalgte og ledermøtet i perioden.
Styret i NTF-S har i perioden bestått av:
2018
Vegard Hauge Svartveit (UiB, leder), Friederike Wunche (UiB), Mina Attramadal (UiO,
nestleder), Marie Søberg (UiO), Thea Torres (UiT), Fredrik Paulsen (UiT), Carl Magnus
Kjølstadmyr (Jagellonske universitet) og Henrikke Holthe (Jagellonske universitet)
2019
Vegard Hauge Svartveit (UiB, leder), Mille Marie Bjørnsen (UiB), Awais Aslam (UiO,
nestleder), Kamran (UiO), Lise Sund (UiT), Fredrik Paulsen (UiT), Carl Magnus Kjølstadmyr
(Jagellonske universitet) og Yasmin Najafian (Jagellonske universitet)
NTFs studentteam ved Silje Stokholm Nicolaysen, Tonje Camacho og Øyvind Berdal bistår
NTF-S fra sekretariatet.
Årsmøter 2018 og 2019
Årsmøtene for 2018 og 2019 er avholdt på Geilo i forbindelse med Geiloseminaret (seminar i
samarbeid mellom studentene ved UiB og UiO).
Under årsmøtene er det valgt nye styrerepresentanter og vedtatt handlingsplan for NTF-S. I
handlingsplanen er det vedtatt at NTF-S skal jobbe med følgende saker:
1. Politisk påvirkningsarbeid i relevante saker og i samfunnsdebatten.
2. Studiehverdagen, inkludert motivasjonsfremmende tiltak og å arbeide for å utjevne
kjønnsfordelingen.
3. Verving og synliggjøring.
4. Kurs og samarbeid, inkludert å arbeide for at NTFs lokalforeninger skal utvikle et
bedre tilbud til nyutdannede tannleger i form av tilpassede kurs, nettverk og sosiale
arrangementer.
Styrets arbeid og aktiviteter i perioden
Styret har hatt to styremøter i 2017, to styremøter i 2018 og to styremøter i 2019.
Styret arbeider etter handlingsplanen som beskrevet over.
Aktiviteter i perioden
Vervearrangementer ved lærestedene

Styrerepresentantene har i samarbeid med sponsorene Danske Bank og Storebrand
arrangert møter for førsteårsstudentene ved sitt lærested. Hensikten med møtene er å
introdusere dem for NTF Student og å verve nye medlemmer. Tilbudet er ett av få som når
frem til førsteårsstudentene på odontologi og kan skape identitet og tilknytning til
tannlegeyrket. Styret planlegger også arrangementer som er rettet mot alle
tannlegestudentkull ved lærestedene.
Geiloseminaret
NTF er representert på Geiloseminaret med egen stand. To styrerepresentanter presenterer
NTF og NTF-S i et foredrag for deltakerne.
NTFs Landsmøte
NTFs Landsmøte er foreningens største årlige arrangement. Landsmøtet varer i tre dager og
omfatter fagprogram, dentalutstilling og kveldsarrangementer samt et tilpasset
studentforedrag. I tillegg deles det ut pris for beste posterpresentasjon basert på
masteroppgaver ved alle studiesteder i Norge. Studenter og årskandidater har gratis
deltakelse på Landsmøtet.
NTF-S har vært representert med egen stand med quiz og mulighet til å melde seg inn i
foreningen.
Kurs for utenlandsstudenter
Foreningen har avholdt kurs for utenlandsstudentene ved det odontologiske fakultetet i Oslo
om det norske systemet, etikk og Helfo. Kursets hensikt er å forberede studentene på å
arbeide som tannlege i Norge.
ANSA
NTF-S var for første gang i 2018 med på ANSAs fagseminar for utenlandsstudenter i
Warszawa. Her gav leder Vegard Hauge Svartveit og styremedlem Carl Magnus Kjølstadmyr
presentasjon av foreningen.
EDSA
NTF var i 2018 hovedsponsor for det årlige møtet til den europeiske
tannlegestudentorganisasjonen EDSA (European Dental Student Association), i forbindelse
med at arrangementet ble avholdt i Oslo for første gang.
Andre arrangementer/aktiviteter i perioden
Styret ønsker å tydeliggjøre for medlemmene at det er muligheter for å delta på kurs i regi av
NTF der det er ledig kapasitet, eventuelt en tilpasning av kurs slik at det kan holdes en egen
del rettet mot studenter i eksisterende arrangementer som Holmenkollsymposiet og
Midnattsolsymposiet.
Styremedlemmene ved de ulike studiestedene spiller inn saker til studentbladene Oralen,
Fasett og Tidens tann der det er relevant for å promotere NTF-S eller aktiviteter i regi av
NTF-S. Styret v/leder Vegard Hauge Svartveit har også skrevet artikler til NTFs Tidende.

