Møte SR IME 4. april 2016
16:15  16:50
Tilstede: Hallvard, Bendik, Kristian (STi), Eirik, Vegard, Audun, Line Sofie, Trym, Katrine,
Nina, Kristin, Silja, Phrida, Signe
Frafall: Mads, Petter og Fredrik

Innkalling godkjent

Runde rundt bordet
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●
●

●

●

●
●

Vegard
: Følger opp saken med student med klagesak. Per nå på bordet til
fakultets jurist. Flyttet inn i nytt studentkontaktkontor. Ingen møter siden sist.
Trym
: Har begynt planlegging og innkalling til semestermøte, og har stått på
stand.
Silja
: Sendt ut epost til de klassetillitsvalgte med informasjon om valget og at
vi søker kandidater. I ledergruppemøte ble det diskutert LAOS, der det var
ganske uklart hva som ble ment med de fastsatte LAOStimene til
professorene. Noen brukte dette i løpet av semesteret uten å være klar over
at dette var LAOS, andre brukte det ikke.
Nina
: Møte med instituttleder og kontorsjef om instituttstruktur. NOKUT 
SFU; IDI skal søke til Center of Excellence i ITutdanning, må legge frem
konkrete prosjekter for de neste fem årene og ønsker å inkludere studentene,
Representanter fra linjeforeningene (Online og Abakus), pluss
IDIrepresentanter invitert til å diskutere dette. Programvareutvikling;
Undersøkelse før påske, hadde møte med studentene for å diskutere mulige
endringer siste del  virket litt som studentene var mette på endringer, skal
kikke nærmere på resultater fra undersøkelsen og se på hva man eventuelt
kan gjøre annerledes neste gang.
Eirik
: Ledelsen semi klar over obligatoriske timer del av LAOS, men det er de
nå. Vi har et par representanter til valg allerede, tror vi. Ellers ganske
forlenget påskeferie virker det som :)
Kristian
: Driver med campusprosjektet. I helgen var STi i Bodø, veldig
spennende.
Signe
: Det har vært møte i innovativ utdanning. Er en del fag som skal være
piloter til Blackboard til høsten. Skal også arrangeres et seminar om
interaktivitet 18. mai. Inviterer tillitsvalgte dersom det er aktuelt. Var
spennende sist. Har også vært møte i studieutvalget. Snakker om å legge
ned 2årig master i elektronikk og heller opprette et internasjonalt program.
Vært i dialogmøte med prorektor. Gjennomgående utdanninger. Har en sak
gående om personopplysninger i ItsLearning, som skal jobbes videre med
mot sikkerhetsansvarlig på NTNU.

Osak: Standuke, allmøte og valguke
●
●
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●
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Alle må møte tidsnok til vaktene
Les mail!
Alle må møte på allmøte, det blir pizza
Veldig viktig å bleste for valget!
○ STi har valgpc’er vi kan låne
Den som finner flest kandidater får en flaske med morsom druesaft
Spørsmål om noen har en god idé for hvordan vi skal gjøre det med overlapp
○ Bare ha én fram til jul og velge nye da?
○ Er ikke noe problem med ITVene, menes det. FTVene bør derimot ha
overlapp.

Eventuelt
●
●

Det er valg til Velferdstinget på torsdag. Her kan alle stille. Kan bestemme over
kantinedrift, bolig, idrettsbygg, kjellerne og andre ting. Møt opp på Studenttingsmøtet.
Pissoarene er fjernet på ELbygget. De savnes. Send en melding til evaktmester.

