Møtereferat
Gjelder: Møte i Studentrådet IME
Møtetid: 25.04.16 Kl. 16.15-18.00
Referent: Nina Westerlund Støen

Møtested:

Store møterom, Gamle Fysikk

Tilstede
Eirik Prestegårdshus (IET), Line Sofie Røren Eide (LUR), Audun Reigstad (IMF), Petter Rostrup
(IDI), Silja Bogfjellmo (IET), Mads Laastad (ITK), Kristin Aaby (ITEM), Vegard Saga (ITEM),
Bendik Deraas (FTV Realfag), Fredrik Thommesen (IMF), Hallvard Haugen (FTV siving)
Forfall
Signe Elise Livgard (FTV Realfag), Nina Kjekstad (IDI), Phrida Norrhall (FTV siving), Trym
Tarjeison Lekva (ITK), Katrine Merkesdal Hall (Elkraft)
Saksliste
Godkjenning av innkalling
Innkalling ble godkjent.
Runde rundt bordet
- Alle sa litt om siste nytt
- Og oppsummering av valget, oppslutning, innspill ol.
- Stand i valguke var savnet
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Gjennomgang av Handlingsplan
 Oppfølging og veiledning
Forslag til endring; «fokus på psykisk helse» endres til «fokus på HMS»
 Læring og utdanningskvalitet
- Innspill; Noen har for lite areal/lesesalsplasser, noen har for mye, det er dyrt, og de vil
gjerne leie ut, men vanskelig å få til en slik løsning mtp det ved NTNU pr dags dato.
Innspill; Det oppleves som for mye å håndtere med tanke på ansvarsområder og oppgaver.
Mulig ha en prioritert rekkefølge på ansvarsoppgaver slik at det både blir mer oversiktlig
og lettere å håndtere og prioritere. Mer sjekkliste-aktig.
 Informasjon og organisering
- Blir trolig bedre oversikt etter hvert med nytt valgsystem + få hengt opp organisasjonskart.
- Vært mer synlig i ulike arealer. Snakke med studentene.
- Spm fra Bendik; Flytte ansvar for å sjekke at referansegrupperapport er levert fra FTV
over til ITV? Positiv respons.
 Generelt
- Overordnet mål
- Burde sette opp prioritert rekkefølge

-

Revidere denne handlingsplan etter jul, sammen med de to nye FTV’ene så de også blir
inkludert
Mer komprimert, beskrivelsene burde vært kortet ned, mer oversiktlig

Alle ble bedt om å svare på følgende spm, (hver og en fikk 15 min til å formulere svar);
Kontakt med studenter:
•Hvordan har kontakten med deres medstudenter vært med ITV-hatten på?
•Hvilke tanker har du rundt kontorvaktordningen? Forslag til en bedre løsning?
SR-IME:
•Hvordan har informasjonsflyten innad i Studentrådet vært?
•Hva kunne FTV’ene gjort bedre?
Generelt:
•Hva skulle du ønske du visste da du startet?
•Hvordan synes du din egen innsats har vært?
Instituttet:
•I hvilken grad føler du at du har blitt inkludert av instituttet?
•Har dere fått invitasjon til å være med i diverse arbeidsgrupper/møter osv.?
Gjennomgang av svarene fra alle som var til stede.
-

-

-

Kontorvaktordningen ble drøftet, ulike opplevelser, noen mente de hadde nytte av det,
andre mente det var dårlig løsning å måtte sitte på Gamle fysikk. Mange studenter visste
ikke hvor det var, de ble sittende alene osv. Det var også lettere å snakke om dette når en
traff folk mer «naturlig» i andre settinger. Å sitte på linjeforeningskontorene var også for
flere meningsløst da de ikke kjente noen der lengre, mest 1. og 2. klassinger som vanket
der.
FTV’ene ønsket å gjeninnføre kontorvaktene (delvis) for å kunne treffe ITV’ene + kunne
følge opp at de gjorde jobben sin, og at de skulle få tilhørighet på Gamle Fysikk. ITV’ene
kan også sitte sammen med FTV’ene på deres kontor i stedet for å sitte alene. Flere som
hadde gjort det, og fått mye utav det i form av diskusjoner ol.
Det ble foreslått at det kunne bli satt opp flere samtidig på kontorvakt, så de kunne
diskutere saker, bli kjent og få mer utav vakten.
Silja foreslo at «Info-hjørnet» i EL-bygget kanskje kunne benyttes som kontor/møtested
for ITV’er? Står tomt nå. Godt forslag. Dette skal sjekkes ut.

Tilbakemelding generelt;
Aksjonspunkt for hver SR-sak.
Det ble foreslått at det skulle settes inn i referat, saker som blir tatt opp, og at det komme tydelig frem
hvem som tar saken videre, og i tillegg at det ved starten på neste møte informeres om hva som har
skjedd i saken ol.

SR-sak 14/16 Gjennomgang av erfaringsskriv
Ble ikke gjort nå, ikke tid, og frist for å levere inn dette er satt til 1. mai.
Link er sendt ut.
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Eventuelt
- Info om overlappsdag 9. mai kl 14. Obligatorisk. Møte mellom gamle og nye ITV’er og
FTV’er for erfaringsoverføring og sosialt. Invitasjon.
- Bendik informerer kort om instituttforandringer, går hardest utover gamle HiST, flere
institutt splittes.
Møtekritikk
Intet

Møtet ble avsluttet kl. 18:05.
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