Møtereferat
Gjelder: Møte i Studentrådet IE
Møtetid: 09.11.17 Kl. 16:15-18.00
Referent: Nina Westerlund Støen

Møtested:

Store møterom Gamle Fysikk

Tilstede
Hans Peder Langbekkhei (FTV Realfag), Harald Vinje (FTV), Nils Jørgen Sunnvoll (FTV), Kristoffer
Baardseth (IDI), Daniel Krohn Siqveland (IIK), Sondre Iveland (IIR), Morten Leistad Solli (IIR),
Ferdinand Tomek Marnburg (LUR), Øystein Molvik (ITK), Adrian Uggedal Rokseth (ITK), Vegard Saga
(IIK), Markus Rauhut (IIK), Sigurd Gaukstad (IMF), Hilde Heggstad (IMF), Sofia Godø (IET), Bendik
Bogfjellmo (IET), Joakim Solheim (IDI), Endre Michael Austad Ulberg (IDI), Ole Viktor Ravna (IDI),
Tarjei Nesbø Skreien (Elkraft), Jostein Fykse Wesnes (IIK), Marie Sveen Olsen (Elkraft)
Frafall
Cecilie Bjørnsdotter Raustein (FTV)
Observatør
Nyvalgte FTV-er Truls og Susanne, og nyvalgte ITV-er Vladimir og Klaus.
Saksliste
Godkjenning av innkalling
Godkjent ved akklamasjon.
Introduksjon av Studentombudet Lennart Soligard (Jurist fra UiO).
-

Forteller om sin bakgrunn og sin rolle som Studentombud.
Sender rundt skriv med sitt mandat.
Studentombudet skal bidra til å øke rettssikkerheten til studentene.
Har taushetsplikt om alle saker.

Runde rundt bordet (vil høre om alle har vært på dialogmøte – alle skal ha blitt invitert til dette)
Alle presenterer seg i tillegg da nyvalgte er tilstede.
IDI Gjøvik: Vært på Studentparlamentsmøte. Holdt KTV/tillitsvalgtmøte. Har ikke noen saker for
øyeblikket som ikke kan/har blitt tatt opp lokalt. Ikke fått invitasjon til dialogmøte.
Elkraft; Vi har blæsta oss (ITVane) og KTVane ved generalforsamlinga til EMIL (Energi og
miljøingeniørenes linjeforening) slik at dei veit om oss. Vi har ikkje blitt kalt inn til dialogmøte

mellom institutt- og fakultetsleiinga. Studieprogramrådet til Energi og Miljø har valgt ny leiar,
Halsten Aastebøl, som tar over frå og med mandagen 13. november
ITK; Vært i dialogmøte med fakultetet. Vært i ledermøte. Holdt semestermøte. Vært i
prøveforelesning
IMF; Vert i sentralt undervisningsutvalg og utvida ledergruppemøte, og studieprogramsmøte. Har
ikke blitt invitert til dialogmøte med fakultetsledelsen.
IIK Gjøvik hadde vi bare vært på ledermøter og KTV møter, ingenting mer spesielt å melde
IIK Trondheim; Vi har ikke blitt invitert til dialogmøte, men det har blitt nevnt på ledergruppemøte
tidligere. Slik det ser ut vil dialogmøte gjennomføres i Gjøvik og streames til Trondheim. I tillegg har
Vegard vært i prøveforelesninger.

SR-sak 20/17 Workshop Strategi 2018-2025 for IE-fakultetet
Deler opp i 4 grupper. FTV-ene fordeler seg på gruppene for å samle sammen/skrive opp essensen
av det som blir sagt.
Merk; Neste uke er siste uke med kontorvakter.
Eventuelt;
Hilde; Sak ang at det skal være tilstrekkelig å sende løsningsforslag som begrunnelse på
eksamensbesvarelse. Ikke godt nok.
Hans Peder; Presentert stud.ass-evalueringen til Ledergruppa – trolig fått det med på handlingsplan
for neste år. Gode muligheter for å få med dette i noen piloter neste år. Viktig å fortsette å jobbe
med dette og holde det høyt oppe på agendaen. Fakultetet er positive til dette.
Harald;
-

-

IDI har arrangert julebord for studenter og ansatte for masse penger. Vært reaksjoner fra
andre inst. Grunnen til at de har gjort det er at det hadde mye penger som måtte brukes opp
hvis ikke ville de fått mindre tildelt neste år. Reaksjoner? Utfordring som ikke angår oss i
Studentrådet. Vi trenger ikke å ta opp klagen for dette her. La de ansatte ta seg av dette i
forhold til eventuelle klager.
Siste møte for Harald og Hans Peder – og de ønsker innspill på hva som kan gjøres bedre
som FTV på et overordnet nivå. Tar imot tips og innspill ol fra ITV-ene på mail.

Hans Peder; Orienterer om nytt ang samlokalisering.

Møtekritikk;
Harald; selvkritikk på stasjons-workshop, litt surr.
Vegard; bra med møte-tegn-info – men ta det som et eget pkt. først.

Møtet hevet kl 18:06

