
  

 
 
 
Møtereferat  

Gjelder: Møte i studentrådet IE   
Møtetid: 12.02.17 KL. 10.15-12  Møtested: Sletvik Feltstasjon  
Referent: Harald Vinje 

Tilstede 
Trine-Lise Helgesen (FTV Realfag), Kaja Sørbotten (FTV siving), Hans Peder 
Langbekkhei (FTV Realfag), Harald Vinje (FTV fri),  
Sverre Johann Bjørke (IDI), Magnus Myrmo Osberg (IDI), Marta Havåg Ranestad (IES),  
Per Christian Olafsson (IES), Øystein Brox (ITK), Camilla Sterud (ITK), Ida Marie Bosch (IIK), 
Mathias Ackermann (IIK), Cecilie Bjørnsdotter Raustein (IMF), Hilde Heggstad (IMF), Nils Jørgen 
Sunnvoll (LUR), Thomas Kallevik (Elkraft), Astrid Musæus (Elkraft), Sondre Iveland (IIR Ålesund), 
Jostein Fykse Wesnes (IIK Gjøvik), Joakim Solheim (PTV Kalvskinnet) 

Frafall 
Tommy Brurberg Hansen (IIR Ålesund) 
 

Saksliste 
 

 Godkjenning av innkalling 
Godkjent innkalling. 
 

 Runde rundt bordet 
IES: Vært på ledergruppemøte, ikke fått kontrakt, ikke fikset semestermøte. Etterspør liste 
over KTVer Kalvskinnet. 

- Elkraft: møte med EMILstyret. Skal finne dato til semestermøte. 
- IIK (Trondheim): Gjort fint lite. Må fikse semestermøtedato. 
- ITK: Har motatt en såkalt «aggressiv» undersøkelse fra en KTV om misnøye med emner og 

lesesalplasser. 
- IDI: Deltok i ledergruppemøte. Også med representanter fra Kalvskinnet. 
- IMF: Skal på prøveforelesninger. Vært på ledergruppemøte. 
- IIR: Vært på ledergruppemøte. 
- IIK (Gjøvik): Vært på møte med gamle studentparlament i Gjøvik.  
- LUR: Vært på utvidet ledegruppemøte. Tatt opp ting som ikke omhandler lærere. Snakket om 

flytteprosess. Skal på programrådsmøte om et par uker. 
- FTV (Trine-Lise og Harald):  Vært på masse møter i blant annet ansettelsesutvalget og 

studieutvalget. Vært på Stiminar. Bestilt genser og dalje. Harald introduserte seg selv for 
ITVene i og med at dette er hans første møte med SR-IE (forrige gang var han i Åre og drakk 
alkohol). 

- FTV (Hans Peder og Kaja): Vært på styremøte, Stiminar, og prøvd å fylle KTV-plasser.  
Vært på møte i Campusutviklingsprosjektet. Alle KTVene er i boks. Vært på 
ledergruppemøter. 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

 Side 2 av 3 
  

 O-sak 1: Valg av nye ITVer og FTVer 
Valg uke 11. SR-IE ha to nye ITVer i Gjøvik. IIK skal vi ha én ITV i Trondheim og to i 
Gjøvik. Stand på Stripa sammen med de andre fakultetene. Skal ordne standplass på 
Kalvskinnet og ønsker ITV fra Kalvskinnet. IES vil kanskje ha PTV på kalvskinnet. SR-IE må 
også undersøke med instituttledelsene på de forskjellige instituttene om de ønsker kvoteringpå 
tvers av campusene. FTV burde ha minst én plass fra fritt valg når det velges ny. 

 O-sak 2: Kick-off med alle KTVene: 
Kick-off/semestermøte med alle KTVene på IE. Vi søker om penger fra NSO om KTV kick-
off i hver by. Opptil 80 deltagere i Trondheim. Skal prøve å ha lignende i Gjøvik og Ålesund. 
Dato i Trondheim settes snart. 28. februar blir i Ålesund, og 9. mars i Gjøvik. Dette vil 
foregå på ettermiddagen. 
 
Hva vi skal/kan gjøre:  
Gå gjennom stillingsinnstruks. Gå gjennom organisasjonstruktur.  
Jostein: Kan gi dem innføring i hva KTV gjør kontra ITV. Lage how to KTV.  
Sverre: Informere om avvikssystemet.  
Joakim: Supplere om referansegruppe.  
Ida: Kan lage kahoot.  
 
Todo for alle ITV: sende ut stillingsinnstruks til KTVer når det er på plass. Si at dere er 
tilgjengelige for spørsmål og inkluder dem i semestermøte.  
 
Cecilie: Skal vi ikke ha ktv i matte-master og?  
Kaja: Jo, alle klassetrinn skal representeres. Se over om det mangler KTVer. Ha gjerne et par 
møter med KTVene deres i semsteret. KTVer på Kalvskinnet etterlyste info.  
Marta: Bør vi har KTVer på master?  
Kaja: Ikke like viktig på norsk master, men på internasjonal er det viktig med KTVer 
 

 SR-sak 1: Flere KTVer og ITVer: 
Mål med saken: Sørge for at det er KTVer/PTVer der det er behov. 
Hans Peder: Det er en utfordring å få alle representert. Hvordan kan man løse problemene 
angående KTV i en helt annerledes instituttstruktur? På Kalvskinnet har det vært et problem at 
studentene bruker linjeforeninger som kanal for å snakke/ta opp saker med administrasjonen 
på NTNU. Dette burde heller gå gjennom de tillitsvalgte på forskjellige nivåer (KTV, PTV, 
ITV og FTV). Dette er noe vi i SR-IE kan og bør jobbe for. 
 

 SR-sak 2: Stillingsutlysning ITV: 
Mål med saken: Skaffe ITV på institutt for allmennfag. 
Hans Peder: Vanskelig å ha ITV fordi det er ettårig studie. Ledelsen ønsker to ITVer fra 
Allmennfag. Må bare skaffe en dette semesteret. Dette instituttet lever kun i to år før det 
flyttes rundt omkring, så kan bli utfordrene å skaffe motiverte ITVer. 
Marta: Ønsker en oversikt over alle studier på fakultetet (inkludert Kalvskinnet, Gjøvik, 
Ålesund). Ønsker en oversikt med antall studenter, KTVer, ITVer osv.  
Sverre: Støttes.  
Magnus: IDI kan ha en ITV fra kalvskinnet f. eks.  
Kaja: Vanskelig for oss å lage oversikt. Vi skal prøve. Vi fikk oversikt, men den var rotete. 
IDI har 600 studenter på Kalvskinnet. Joakim er ny PTV for alle i IDI kalvskinnet. Ole-Jacob 
ønsket PTV og ikke ITV i Gjøvik, men vi kan endre til ITV hvis vi vil. Vi må høre med 
instituttledere om viktigheten av tillitsvalgte studenter (ITVer). Konklusjon: Vi kan prøve å 
lage oversiktskart.  
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Eventuelt: 
 

- Dekan bestemmer lønn for ITV (Geir fra IE). Vi ønsker 80 timer. Vi snakker med dekan og 
prøver å få til en bra kontrakt. Alle ITVer har 80 dette semesteret. Elkraft fikk hele beløpet 
med en gang. Vi trenger innlegg på ledegruppemøte om bruk av ITVer. Det varierer veldig fra 
institutt til institutt.  
Astrid: Kan det lages et dokument om ansettelsesprosess og instillingsutvalg? Jeg må 
innrømme at jeg kunne gjerne trengt mer innføring på dette.  
 
Trine-Lise vil lage Wiki! Mange er positive til dette. Kan ha en workshop med det som mål en 
vakker dag. 
 
Marta: Vi kan også legge til å lage en KTV-oversikt på workshopagendaen. 
 

- Sverre: Har det kommet endelige møtedatoer for SR-Iemøter? 
Hans Peder: Dette settes på kontormøte til oss FTVer denne uken. 
 

- Kontortid i Gjøvik eller Ålesund:  
Sondre: Lite plass på Ålesund. Vanskelig for oss å ha kontortid der.  
Jostein: Fast møtetid på kontoret i Gjøvik hvor man kan ta opp saker med parlamentet osv.  
 

- Cecilie: Hvor mange forelesninger kan en foreleser skippe? En foreleser har droppet over 
halvparten av forelesnigene. Kanskje ha noen retningslinjer for dette, eller fins dette fra før? 
Camilla: Går ikke foreleser gjennom alt pensum?  
Cecilie: Virker ikke sånn, nei. 
Sverre: Du burde gå til konsulent og høre om regelverk for dette. Evt. gå til instituttleder.  
 

- Vi trenger dialog med dekan og instituttleder angående ITK. De er vanskelig å prate med og 
ITVer har ingen kontrakt (men får betalt) 

 

Møtet ble avsluttet kl. 11.10. 

 
 


