Allmøte IE 25.okt 2017
S3 kl 16:15
17 stk møtte.


Velkommen

Harald Vinje FTV ønsker velkommen og presenterer møteleder, tellekorps og referent
Møteleder Lars Bjørnar (Læringsmiljøansvarlig i STi)
Tellekorps; FTV fra NV Emilie & Nina konsulent
Referent; Nina konsulent

Innkalling godkjent.
Innvendinger til saksliste; Ingen
Saker til eventuelt; Ingen



Informasjon om Studentrådet IE ved FTV Hans Peder.
- Hvem er vi?
- Hva er forskjellen på Studentrådet, Studenttinget og alt det andre?
- Hvorfor er vi så viktige?
- Hva kan vi brukes til?
- Hvordan får dere tak i oss?
FTV Cecilie orienterer om hva studentrådet jobber med, hva de har gjort i løpet av
semesteret, og hva som kommer av saker.
-



Samlokalisering er en sak vi har jobbet mye med
Neste semester jobbes det videre med handlingsplanen. Blant annet en stud.ass
evaluering, arb med referansegr, mer samlokalisering.
Strategi for fakultetet skal vedtas, og være gjeldene for de neste 8 år.

Forslag om vedtaksendring
(gjort noen redaksjonelle endringer – kun skrivefeil ol)
- Endringene presenteres og forklares, votering på slutten.
Forslag 1 - § 3. Gjennomføring. FTV Harald presenterer endringsforslag.
Forslag 2 – Nytt pkt. under § 3-1. FTV Cecilie presenterer endringsforslag.
Forslag 3 - §4.2 saksbehandling – FTV Hans Peder presenterer endringsforslag.
Forslag 4 - § 5 Nedleggelse – FTV Jørgen presenterer endringsforslag.



Votering over endringsforslagene;

Stemmeberettigede 20 stk.
Forslag 1 – vedtatt med 20 stemmer
Forslag 2 – vedtatt med 20 stemmer
Forslag 3 - vedtatt med 20 stemmer
Forslag 4 - vedtatt med 19 stemmer



Introduksjon av kandidater til FTV
FTV Jørgen orienterer om valget.
Valg av ITV-er blir neste semester. Kun FTV-er – 1 med studiebakgrunn siv.ing og 1 med
studiebakgrunn bachelor ingeniør. De må begge studere i Trondheim.
Frist for å stille er nå på fredag.
Kandidater presentere seg.
-



Adrian – 1 år elektro-ing. på Kalvskinnet.
Susanne – 4 år på energi og miljø – siv.ing

Møtekritikk
- Ikke noe spesielt

Møtet hevet kl 17:03

