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Saksliste 

Godkjenning av innkalling og referat 22.03.2018 

Innkalling og referat fra studentrådsmøte i IE 22.03.2018 ble godkjent i møte. 

 

Runde rundt bordet 

IEL: Vi er i sluttfasen på 5-års evalueringen av Energi og miljø. Denne har blitt sendt ut til flere 

nordiske universiteter. Ellers holder vi på å planlegge allmøte fra alle studenter på Energi og 

miljø samt nytt KTV-møte.  

 

IIR: Ålesund hadde besøk av Truls og Jørgen på forrige studentrådsmøte, der de hadde et 

seminar for KTV-ene ved instituttet. Dette ble gjennomført bra. Elever på 3. året prøver å få til 

en skikkelig avslutning etter at de er ferdig med studiet. Instituttet ønsker og å heve 

standarden for dette så den blir like bra som den i Trondheim. 

IDI: Klagesaker og utfordringer angående programvareutvikling. 

ITK: Har vært på studietur til Asia, skal ha semestermøte neste uke med KTV-er og instituttet. 

Skal delta på prøveforelesninger og studieprogramevaluering. 

IIK: Deltatt på ledergruppemøte. 

IMF: Jeg har vært på to prøveforelesninger til en stilling som førstelektor ved IMF.  

LUR: Deltatt på 2 prøveforelesninger. 

FTV: Deltatt på dialogmøte og i utdanningsutvalget, ansettelsesutvalget i Ålesund. 

STI: Har vært på besøk på Gjøvik og sykepleierutdanninga. Planlegger valg med stand-

aktiviteter, trykket flyers og plakater. 

SR-sak 12/18: Valg 

Cecilie orienterte om valget våren 2018. Studenttinget har laget en oversikt hvor og når man 

skal stå på stand. 

 Uke 16 skal dere sitte 2 timer på linjeforeningskontor, det blir ikke kontorvakter denne 

uka. 

 Uke 17 rekrutteringsstand kl:10:00 – 14:00 tirsdag og torsdag. Det kommer eget skriv 

om dette. Bytt internt om tidspunkt ikke passer. 

 Uke 18 valguke stand-plan kommer i eget skriv. 

 

Diskusjon rekruttering til ulike verv 

 Headhunting mest effektivt for å få gode kandidater. 

 Å stå på stand kan være positivt for å drive opplysningsarbeid og verve kandidater. 

 Dele ut flyers og plakater, bruk linjeforeningene. Facebook. 
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Diskusjon hvordan øke valgoppslutningen 

 Positivt hvis man får minst 2 kandidater til å stille til valg. 

 Forslag om å ha en konkurranse med premiering. 

 Forslag 1 premiering til det instituttet på IE som får flest kandidater til å stille. 

 Forslag 2 utfordre NV om konkurranse for best valgoppslutning. 

 Flest stemmer for forslag 2. FTV-ene hører med NV. 

 

 SR-sak 13/18: Allmøte 

Jørgen orienterte om allmøte som arrangeres av FTV-ene for alle studenter ved IE 26.April 

16:15-18:00. Det er obligatorisk oppmøte for alle SR-IEs medlemmer. Allmøtet strømmes på 

nett. 

Hvilke saker bør vi orientere om og eventuelt diskutere på allmøte? 

 Gjennomgang av saker siden sist møte 

 Samlokalisering, generell orientering 

 Orientere om vedtektsendringer 

 Kandidatene presenterer seg 

 Annonsering av velferdsmidler 

 Servering av pizza 

 Inviterer studentombudet til KTV seminar 

 Oppfordrer alle til å reklamere for allmøte på stand. 

SR-sak 14/18: KTV seminar 

Susanne orienterte om plan for KTV seminar våren 2018. Ålesund gjennomførte seminar rett 

før påske hvor Truls og Jørgen deltok. På Gjøvik skal det arrangeres 19. April og i Trondheim 

23.April. 

 

Innspill på innhold? 

 Informere om hva studentrådet gjør. 

 Konkrete saker fra fakultetet. 

 Hva forventes av KTV-ene og hvilke forventninger har KTV-ene til ITV-ene. 

 Orientering om samlokalisering på overordnet nivå. 

 Tilbakemelding fra studentene om hvordan det er å være KTV. 

 Invitere studentombudet ved NTNU Lennart Soligard. 

 

SR-sak 15/18: Eventuelt 

 

IE-fakultetet sin strategi 

 Kommentarer fra FTV er tatt med. 

 ITV-ene må være kjent med strategien og bruke den aktivt i argumentasjon på saker. 

 

Dialogmøte med rektor for IE sin ledergruppe 

 Evaluering av bruk av digital eksamen. 
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ITV-plakatene 

 Vil gjerne ha tilbakemelding på behov for antall plakater. 

 IDI Trondheim mangler fortsatt bilde. 

 Ålesund printer ut plakatene selv, Susanne og Truls tar med plakater til Gjøvik. 

 

ITV-videoene 

 Målet er å nå ut til flest mulig studenter og bli mer synlig. 

 Møte med linjeforeninga Abakus om de kunne lage film for IE, men de ønsker å lage 

film kun for studentene på datateknologi og kommunikasjonsteknologi. 

 Det har tatt lenger tid med planleggingen av filmene enn antatt. En tidkrevende prosess. 

 Det trenger ikke å være så avansert. Terskelen bør være lav. 

 Tar med innspillene videre til høsten 2018 og kan være en post på seminaret i høst. 

 

Møtekritikk 

 Bra møte med mange gode innspill og engasjement. 

 Lyden fungerte bedre etter hvert. 

 Kan bli bedre på å komme med konkrete forslag i møte. 

 Møteinnkallingen kan bli bedre med konkrete spørsmål til sakene slik at ITV-ene kan 

forberede seg. 

 Kom gjerne med spørsmål underveis i møte hvis noe er uklart. 

 Hensiktsmessig å ha møte nå selv om det hadde vært møte rett før påske. 

 

Neste møte i studentrådet for IE blir 24.04.18 kl. 16:15 – 18:00 


