
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Møtereferat  

Gjelder: Møte i Studentrådet IE   
Møtetid: 25.04.17 Kl. 18.15-20.00  Møtested: Store møterom, Gamle fysikk 
Referent: Nina Westerlund Støen  

Tilstede 

Trine-Lise Helgesen (FTV Realfag), Kaja Sørbotten (FTV siving), Hans Peder Langbekkhei (FTV 

Realfag), Harald Vinje (FTV), Marta Havåg Ranestad (IET), Sverre Johann Bjørke (IDI), Per 

Christian Olafsson (IET), Øystein Brox (ITK), Nils Jørgen Sunnvoll (LUR), Thomas Kallevik 

(Elkraft), Astrid Musæus (Elkraft), Camilla Sterud (ITK), Mathias Ackermann (ITEM), Cecilie 

Bjørnsdotter Raustein (IMF), Magnus Myrmo Osberg (IDI), Kristoffer Baardseth (Gjøvik). 

 

Sondre Iveland (Ålesund), Jostein Fykse Wesnes, Daniel Krohn Siqveland og via Skype. 

 

Frafall 

Sverre Johann Bjørke (IDI), Hilde Heggstad (IMF), Ida Marie Bosch (ITEM) 

 

Observatør 

Magnus Johannesen (Nestleder Studenttinget) 

 

FTV Harald Vinje leder møtet. 

 

Saksliste 

 

Godkjenning av innkalling  

Innkalling ble godkjent. 

 

Runde rundt bordet  

 

IIR- Ålesund: vært med på utvidet ledermøte. Valgt nr ITV - Morten Solli. Ansettelse av phd student 

 

ITK: Vi har ikke blitt invitert på noen ledergruppemøter, og fikk ikke deltatt i innstillingsutvalget for 

ansettelse av ny instituttleder. 

 

IET: Vi har vært på flere ledergruppemøter og har hatt et semestermøte. 

 

IDI: Joakim: Siden sist har det vært 2 Ledergruppemøter med instituttet. Ved det første møtet drøftet 

styret strategiprosessen ved IDI sett fra deres campus og linjene.Ved det andre møtet var det mye av 

det samme + en økonomibit. I forkant av møtet var det også mye snakk om BlackBoard og IDI sin 

aktivitet generelt. Det som har vært av relevans var IDI sitt syn på campusprosjekt, hvor de vil stille 

krav til nye lokal før Kalvskinnet samlokaliseres til Gløs. Også har jeg og Kristoffer fått mulighet til å 

komme med innspill på IE-fakultetet sin Innsida-side. 

 

 



  
  
  

 

 

 

Kristoffer: Deltatt på ledermøte på Gjøvik, der Letizia også deltok. Hatt noe diskusjon ang. 

"ansettelsesstopp" og ressursbruk i forhold til visse fag. Deltatt på fagenhetsmøte.  

Magnus: I tillegg deltatt på referansegruppemøte i Excited, de har samlet 8 studenter til å forklare 

studentenes perspektiv på punktene som Excited-komitéen skal ta opp. 

 

IIK Gjøvik: Jostein: Vært i orienteringsmøter hos IIK med ledelsen og professorer. Hatt møte med 

studentparlamentet i Gjøvik.  

 

ITEM: vært på ekskursjon, hatt semestermøte og får innkalling til ledergruppemøte. 

 

HTV LUR: Har i løpet av semesteret både vært på utvidet ledergruppemøte for ILU, 

programrådsmøte for LUR og utvidet ledegruppemøte for IMF, samt to prøveforelesninger på IMF. 

Var aktiv i valgperioden før påske og ble valgt som FTV. Hadde allmøte i går hvor vi tok opp saker 

for forbedring angående koordinering og kommunikasjon rundt pedagogikkutdanningen. Valgte inn 

ny HTV for både IE, NV og HF. 

 

Elkraft: Siden sist har vi holdt allmøte for studentene på Energi og miljø, jobbet med 

femårsevalueringen av Energi og miljø, samt vært på instituttstyremøte. 

 

IMF realfag: Vært på ULG-møte, ordnet lønn for alle 3 runder med ordinære prøveforelesninger, vært 

på prøveforelesning til postdoc-stilling, innkalt til intervju 28. april for instituttlederstillingen. Vi har 

to kandidater, men har kun fått dato for det ene intervjuet. Sendt mail med spørsmål om hva som 

skjer med den andre kandidaten. 

 

 

SR-sak 09/17 Vedtak om bruk av egenkapital 

- Mål med saken: Å vedta et bruk på 50.000,- av egenkapitalen på gensere, daljer og 

promotering. 

Votering over vedtak. Bruk av egenkapital vedtas med 16 stemmer for. 

 

 

SR-sak 10/17 Strategiarbeid for IE våren 2017 

- Mål med saken: Komme med innspill på strateginotat til dekan. 

Workshop i grupper, FTV Hans Peder orienterer. 

 

 

SR-sak 11/17 Kjapp oppsummering av halvåret for Studentrådet IE  

- Mål med saken: Få tilbakemeldinger på hvordan året har vært, hva som har funket, hva som 

ikke har funket etc. 

- Valget; Å hente inn kandidater kom litt i seneste laget, kort frist. Stand – vanskelig å nå ut til 

folk på den måten. 

- Ikke noe/fint lite om valget på Facebook (i forhold til promotering). Kunne vært fint og 

lettvint å dele innlegg. 

- Samkjøring med Styrevalget; På grunn av det mistet vi mange stemmer, da de åpnet valget før 

oss.  

- Mindre kapasitet mtp stand ol da mange var på utveksling. 



  
  
  

 

- Arbeidsoppgaver/møter for ITV-er: Viktig at alle ITV-er blir innkalt og deltar på like møter, 

skal og bør være likt fra institutt til institutt. Er en plan om å ta opp dette på første møte med 

ledergruppa til høsten, hvor alle de nye instituttlederne deltar.  

- Vært mye fokus på og arbeid med fusjon i dette semesteret – håper og tror at det blir mer 

fokus på tillitsvervet fremover. 

- Husk å si fra ved erfaringsoverføring hvilke typer møter en skal delta på, en må «invitere» seg 

slev, og gi beskjed om dette til de som sender ut innkallinger til de møter og utvalg som 

gjelder. 

- Kontorvakter; De må tas mer seriøst, jobbe mer fokusert, ikke bare sosialt. Det skal være 

temauker, og det skal jobbes med høringer. Fortsatt et mål at det skal settes opp kontorvakter 

sammen med en FTV. Kom i tide til vakten, og jobb effektivt. Dette skal formidles til oppstart 

til høsten. 

 

Eventuelt 

Intet. 

 

Sosialt opplegg og erfaringsoverføring: 

De nyvalgte til høstens Studentråd ble invitert til erfaringsoverføring og sosialt i etterkant av møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


