Møtereferat
Gjelder: Møte i Studentrådet IE
Møtetid: 18.01.17 Kl. 16.15-18.00
Referent: Nina Westerlund Støen

Møtested:

Store møterom, Gamle fysikk

Tilstede
Trine-Lise Helgesen (FTV Realfag), Kaja Sørbotten (FTV siving), Hans Peder Langbekkhei (FTV
Realfag), Marta Havåg Ranestad (IET), Sverre Johann Bjørke (IDI), Per Christian Olafsson (IET),
Øystein Brox (ITK), Ida Marie Bosch (ITEM), Mathias Ackermann (ITEM), Cecilie Bjørnsdotter
Raustein (IMF), Nils Jørgen Sunnvoll (LUR), Thomas Kallevik (Elkraft), Astrid Musæus (Elkraft),
Tommy Brurberg Hansen (Ålesund) via Skype.
Frafall
Harald Vinje (FTV), Camilla Sterud (ITK), Hilde Heggstad (IMF), Magnus Myrmo Osberg (IDI)
Observatør
Magnus Johannesen (Nestleder Studenttinget)
Saksliste
FTV Kaja Sørbotten leder møtet.
Godkjenning av innkalling
Innkalling ble godkjent, men påpekt noe sen utsendelse.
Runde rundt bordet + møteoversikt
I forbindelse med ny avtale mellom Studenttinget og NTNU vedrørende blant annet timeantall for
ITV’er ble det også spurt om hvilke møter (+ frekvens) de deltok i, dette for å kartlegge tidsbruk for
ITV’ene på hvert institutt.
IET: deltar på ledergruppemøte ca annenhver uke (2 timer hver gang) og har blitt invitert til (men
kunne ikke delta på) ett studieprogramutvalgsmøte (de skjer ikke veldig ofte). Vi har ikke enda hatt
ett semestermøte, men tenker å ordne det asap.
Elkraft: Siden sist har vi deltatt på styremøte, to prøveforelesninger og pedagogisk utvalg til disse,
undervisningsutvalg, dialogmøte Energi og Miljø og programrådsmøte.
Vi deltar begge på: Vi deltar i styremøte en gang i semesteret. Utvidet ledergruppe et par ganger i
semesteret. To-tre prøveforelesninger. Undervisningsutvalg to-tre ganger per semester. Dialogmøte
en gang i semesteret. Programrådsmøte to ganger i semesteret
ITEM: Var på julebord og utvidet ledergruppemøte før jul. Deltar på 2 utvidede ledergruppemøte i
semesteret + et møte med alle ktv'er og linjeforeningsleder, samt instituttledelsen i semesteret +
julebord.

IDI: Har siden sist:
Deltatt på to prøveforelesningar og medhørande intervju av kandidatar.
Deltatt på markering av "nytt" institutt.
Deltar ellers på møter:
•Semestermøte med tillitsvalgte og linjeforeningane
•Instituttstyremøte (ca 1 gang i semesteret)
•UU/SPR-møter
•Prøveforelesningar
ITK: har ett semestermøte med ledelsen hvert semester, samt vi i høst var med på dialogmøte/møte
om studieplanen på Kybernetikk. Nå etter møte som var skal vi også ta kontakt med Instituttleder så
vi kan få innkalling/referat fra alle ledergruppemøtene så vi er orientert om hva som skjer samt om
det er noe relevant for studentene.
IMF: Sitter i ULG (ca en gang i måneden), sentralt undervisningsutvalg og studieprogramrådet
(hadde totalt 3 møter forrige semester i begge disse siste til sammen).
Har ikke fått hatt semestermøte, men hatt møte med KTV'ene fra realfagsprogrammet.
Vært med på to runder prøveforelesninger.
Ålesund: ITV Tommy Brurberg Hansen, holdt en kjapp presentasjon om meg selv og min
studieretning på NTNU Ålesund. Tok også opp at jeg manglet erfaring og innføring i stillingen som
ITV og hva som krevdes av meg.
Når det gjelder planlagt tidsbruk fremover har avdelingsleder satt opp obligatorisk avdelingsmøte
hver 2uke hvor møtetiden er satt til 2timer.
Til orientering skal det velges en til ITV på instituttet – valg 26/1.

SR-sak 01/17 Ny stillingsinstruks
- Mål med saken: vedta ny instruks
Alle får lese gjennom instruksene.
Ny FTV-instruks – alle stemmer for - vedtas uten innvendinger utover språkvask og datoendring.
Ny ITV-instruks – endring; «alle årstrinn» i stedet for klasser, og «godtgjørelser kommer fra
instituttet». Ellers språkvask og datoendring. - En blank stemme – resten stemmer for.
Ny KTV-instruks – alle stemmer for. Vedtas uten innvendinger utover språkvask og datoendring.
SR-sak 02/17 Kick-off med alle KTV’ene
- Mål med saken: FTV’ene ønsker en mingle- og bli kjent-kveld for
alle KTVene. Har noen i Studentrådet innspill til opplegget?
Innspill;
- Bør være noe faglig også. Gå gjennom for eksempel. «avvik-systemet.»
- Positiv til forslaget
SR-sak 03/17 Instituttmøter med KTV’ene
- Mål med saken: Oppfølging av organisering
Ønske; At alle ITV’er har et møte med sine KTV’er.
(Liste over KTV’er ligger vedlagt dette referatet).

SR-sak 04/17 Kontortid
- Mål med saken: Fastsette nye kontortider
Liste ble sendt rundt så alle fikk skrive seg inn på kalender på tider de kunne sitte kontorvakt.
Flere sitter sammen med FTV’ene, dette da det er både sosialt og lærerikt.
Når det gjelder faste møter ol på instituttnivå, og dersom ITV’ene har mange slike møter blir dette
prioritert foran kontorvakter da det slik at de ikke overstiger antall timer pr semester. Viktigst å
prioritere deltagelse i slike møter kontra kontorvakter.

Eventuelt
Ønske om å være mer sosial og finne på mer gøy sammen.
Fint om det blir tradisjon med å dra på «Lyche» eller ha spillkveld etc etter møtene.
Viktig å bli kjent og ha det gøy sammen – blir også lettere å ta kontakt, spørre om ting, og å diskutere
saker med hverandre.
Nestleder Magnus Johannesen fra STi skal følge opp SR-IE, og presenterte seg og informerte litt om
hva STi driver med for tiden.
Kaja orienterer om «Kick-off» /offisiell åpning av det nye fakultetet IE, 16. februar.
Studentrådet får mulighet til å si noe om forventninger og ønsker for nye NTNU/nye IE etter fusjon.
Minst en representant fra Ålesund og Gjøvik skal delta også.

