
  

 

 
 

Møtereferat  

Gjelder: Møte i Studentrådet IME   
Møtetid: 16.11.16 Kl. 16.15-18.00  Møtested: Store møterom, Gamle fysikk 
Referent: Nina Westerlund Støen  

Tilstede 

Phrida Norrhall (FTV siving), Trine-Lise Helgesen (FTV Realfag), Kaja Sørbotten (FTV siving), 

Bendik Deraas (FTV Realfag), Marta Havåg Ranestad (IET), Hilde Heggstad (IMF), Sverre Johann 

Bjørke (IDI), Per Christian Olafsson (IET), Øystein Brox (ITK), Ida Marie Bosch (ITEM), Mathias 

Ackermann (ITEM), Cecilie Bjørnsdotter Raustein (IMF), Magnus Myrmo Osberg (IDI), Camilla 

Sterud (ITK), Line Sofie Røren Eide (LUR), Thomas Kallevik (Elkraft), Astrid Musæus (Elkraft) 

 

Observatør 

Jone Trovåg (Leder Studenttinget) 

 

Saksliste 

 

FTV Kaja Sørbotten leder møtet. 

 

Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling ble godkjent, men ønske om å bruke PDF-format foran Word på innkallingen. 

Referat godkjent, med rettelse Kaja var møteleder, ikke Bendik. 

 

Nyvalgte FTV’er 

Presentasjon av de to nye FTV’ene, Harald Vinje og Hans Peder Langbekkhei. 

 

Runde rundt bordet 

Alle fortalte kort hva som hadde skjedd siden sist. 

 

SR-sak 27/16 Oppfølging av semestermøter 

FTV Phrida Norrhall orienterer. 

Mål med saken; Få oversikt over hva som skjer rundt om på instituttene. 

Det ble delt opp i 3 grupper. Alle fører opp sine erfaringer. 

Hva må bedres, hva må endres på etc. Hvor kan man påvirke, hva vil være gunstig for studentene. 

Er ikke pålagt å ha semestermøter, men burde vært det. 

Sette klare møteregler på starten av møtet. Ha med instituttleder – påvirker møtet, blir et mer seriøst 

møte og et viktig forum. Viktig å melde inn saker. 

Phrida samler inn informasjon.  

 

SR-sak 28/16 Semester i bedrift 

Mål med saken; Se på alternativer til utveksling.  

Dette er en ordning under utvikling. Tas opp for å lufte interesse og tanker rundt en slik alternativ 

ordning.  
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Innspill & spørsmål;  

Vil dette gi studiepoeng?  

Viktig å være obs på at dette kan påvirke sommerjobbmarkedet, samt viktig å unngå at dette påvirker 

3.års ingeniørstudenters praksisplasser. 

Vanlig ordning i utlandet. Bedre enn å jobbe i ferier, da fagfolk er på ferie. Mulighet for å lære mer 

da.  

 

Eventuelt 

 

Hvordan sikre representasjon av studentene ved Allmennfag på Kalvskinnet? 

Bendik og Kaja orienterer. 

Allmennfag går under et eget institutt i to år fremover, etter det skal fagmiljøene og studentene gå 

under andre institutt på IE, først og fremst under institutt for matematiske fag. Hvordan skal vi sikre å 

høre studentene i disse klassene? Hvem skal møte med KTVene?  

De er går kun et år på Allmennfag, så det er problematisk å velge noen institutt representant.  

En FTV har ansvar for å møte KTVene en gang i semesteret, for å sikre kommunikasjon.  

Finne en KTV, som er villig til å være bindeledd, og evt møte på SR-møtene. Da se på mulighet til å 

få dekke møte honorar. 

 

Kontorvakter:  

Phrida orienterer. Ferdig med vakter for dette semesteret, men det er alltid lov å komme innom 

uansett. 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 17:20.  

Sosialt treff/juleavslutning på Lyche etter møtet. 

 


