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Aktivitet 

Etter fjoråret, som i stor grad gikk med å utforme handlingsplanen for NTF-Student, har man i løpet 

av 2019 jobbet med å bygge studentforeningen videre. Vi har hatt økt tilstedeværelse og ikke minst 

synlighet i det vi har deltatt på. NTF-Student hadde offisielt styremøte i Oslo i mars. Der startet det 

nye styret sitt samarbeid for resten av perioden som har vært.  

NTF-S har vært representert på tannlegeforeningens representantskap med leder Vegard Hauge 

Svartveit. Her har NTF-S både stemme- og talerett. Her ble blant annet NTFs vedtekter revidert. 

Studentforeningens egne vedtekter ble ikke endret ettersom de kun er et par år gamle og ingen 

vurderte noen endringer som nødvendig. 

Studentforeningen var representert av leder og nestleder på den første samlingen av Akademikernes 

studentforeninger i Oslo i høst. Her fikk man møtt de andre foreningene, samt utvekslet ideer, 

erfaringer og utfordringer. Det var et spennende møte, og vi har allerede opprettet samarbeid og 

dialog med flere av våre søsterforeninger, som medisinstudentforeningen og 

psykologistudentforeningen. 

Hele styret stod på stand på landsmøtet. Standen har utviklet seg i svært positiv retning fra tidligere 

år. Styret var svært synlig i egne t-skjorter og med ballonger, quiz og boller. 

Dessverre fikk ikke NTF-Student fulgt opp deltagelsen på ANSAs Fagseminar for 

utenlandsstudentene. Dette falt på samme tidspunkt på Landsmøtet, men vi håper vi har anledning 

til å returnere det kommende året. 

Gjennom hele året har vi aktivt kommet med innspill til Stortingshøringer i saker som gjelder både 

tannhelsepolitikk og studentpolitikk. 

Gjennom deltakelse på disse arrangementene har NTF-Student hatt mulighet til å legge frem sine 

synspunkt i saker som er viktig for studentene. Vi har også fått vist oss frem som forening for mange 

flere enn tidligere år, noe som vi tror er positivt for å få flest mulig med i foreningen. 




