
SR-IE møte 280917 

Store møterom Gamle Fysikk 

Referent; Nina Westerlund Støen 

 

Tilstede; Marie, Markus, Cecilie, Hans Peder, Harald, Tarjei, Joakim, Endre, Ole, Kristoffer, Sofia, 

Bendik, Sigurd, Vegard, Markus, Jostein, Daniel, Adrian, Øystein, Sondre, Morten. 

Frafall; Hilde, Jørgen, Ferdinand 

Observatør; Christoffer Nesse (styre.rep, NTNU styret) 

 

Harald er møteleder. Cecilie ordstyrer. 

Godkjenning av innkalling; 

Innkalling godkjent. 

 

Runde rundt bordet. (Ønsker å vite; innkalt til møter? Kontrakt? KTV-er bekreftet?) 

IEL; Fått skrevet under kontrakt, hatt møte med og bekreftet at alle KTVene vil sitte videre og vi blir 

kalt inn til møter. 

IMF; har skaffa KTV for alle trinn + ÅMATSTAT, våre på utvidaledergruppemøte, ikkje skaffa kontrakt 

og vore på tillitsvalgtkonferansen som var på Moholt mandag 25.09.2017. 

IDI (Gjøvik); Holdt tillitsvalgt-møte, hatt møte med Programleder for Programmering ang. Linjas 

framtid. Deltatt på utvidet ledermøte. Valgt inn tillitsvalgte for Årstudium i Informatikk(17ÅRSINF): 

KTV: Jon Gunnar Fossum, Vara: Jan Bye 

ITK; Kontrakt, KTVer og innkallinger til møter med instituttet er klart. Mangler å ha et møte med 

KTVene. 

IIK Trondheim; Alle KTV fikset. Møte med dem kommer. Ingen nye møter med instituttet. Kontrakt 

signert. 

IIR; Ålesund; Alle KTV'er er funnet. Hatt møte med KTV'er, Studentparlamentet og rektor samt 

opplæring av KTV'er. 

Cecilie; FTV Jørgen og Ferdinand har gyldig fravær – er med på skikkethetseminar for lærer- og 

lektorutdanningene ved NTNU. 

Harald har en kort gjennomgang av møtetegn. 

 

O-sak 1; Tidligere arbeid med stud.assevaluering 

Vegard Saga introduserer. 

Går gjennom sak. Modell D ble godt mottatt.  



Studenter sender inn tilbakemelding av sin stud.ass. Professor skulle også skrive ett par ting om 

stud.ass. Og så gi dette til stud.ass.  

Gjør også at professorer ikke trenger en «database» over stud.asser – hvor flinke de er osv.. dette var 

fy fy.  

Hans Peder fyller ut – han har snakket med Bendik som var der – stoppet i gamle prodekan fra 

fakultetet da han var skeptisk til opplegget… Men nå har vi fått ny prodekan – så hadde vært verdt å 

ta en ny runde nå – mulighet for å få dette gjennom da. 

 

SR-sak 13/17 Fullføring av handlingsplan for Studentrådet IE 

Mål med saken; Få fastsatt en handlingsplan for Studentrådet IE skoleåret 2017/2018. 

Viser til vedlegg sendt ut 2 dager før møtet. 

Hans Peder orienterer. Formulere et forslag som blir sendt ut med bakgrunn av det som ble 

vedtatt/bestemt i SR-møtet. 

Ble åpnet for innspill/diskusjoner. 

Utvalg ble avgjort ved håndsopprekning. 

- Status/oppdatering: pkt 1, 2 (+8) og 5 på middels – Ålesund & Gjøvik er enig. Vedtatt ved 

akklamasjon. Gis redaksjonell fullmakt ved det. Pkt 4, 7 og 9 blir på lav. 

Enige om arealutnyttelse som navn på pkt 2 – i stedet for samlokalisering.  

- Endelig vedtak på neste møte.  

 

SR-sak 14/17; Medarbeidersamtaler 

Mål med saken; Diskutere muligheter om medarbeidersamtaler i Studentrådet IE. 

- Cecilie orienterer. Vært på Stiminar – drøftet denne saken – om det hadde vært 

hensiktsmessig å ha dette – og om det er interesse for dette – vil da bli tatt samtaler i 

oppsatt kontortid – så en vet at de er tilgjengelig – samtalene vil bli med ITV – FTV & 

konsulent.  

- Ett fora hvor dere kan ta opp ting – få oppfølging - få mulighet for å snakke om ting som står 

på vanskeligheter etc.  

- Vil selvfølgelig være rom for å komme og spørre om ting fortløpende hvis det er noe.  

- Innspill; flott initiativ og tanke – men føler det er godt nok nå. Opplever at det er lett å 

komme i kontakt med både itv-er, ftv-er og konsulent hvis det er behov. 

- Forslag – alle blir satt opp til en samtale – og så kan de som ikke har behov bare si fra seg at 

de ikke har behov for dette. Da det er lavere terskel for å si fra seg en samtale mot å skulle 

be om en samtale.  

- Tenker en og en ITV- hvis det er noe konflikt etc internt mellom itv-ene så må det være rom 

for å si fra om slike ting.  

- Kommer til Ålesund i høst og har det med dere i høst – og til Gjøvik til våren. Godt mottatt.  

 

 



SR-sak 15/17; Høring fra STi om Utvekslingsprosessen ved NTNU  

Mål med saken; Komme med innspill på føringen for å kunne lage et høringssvar til Studenttinget 

- Hans Peder orienterer. Lagt ved statistikk sammen med høring –  

- Vil ta en kjapp gjennomgang her nå – og så vil det bli Ukestema neste uke på kontormøtene. 

- Gå gjennom spm for spm. Komme med synspkt. 

- Obs – ta enkeltinnspill på kontorvakten i neste uke. Bedre tid til å diskutere da. 

- Hans Peder leser opp spm i høringen. Saken diskuteres. 

- Frist for å sende inn høringssvar – 15. okt 

 

O-sak 2; Samlokalisering 

Hans Peder orienterer. Han og Cecilie har vært på Samlokaliseringsmøte.  

Så på tildeling fra mai.  

FÅR: A4, P15, S1 9 etg, IT-Syd ca, EL D og B 2000m^2  

Elektro grunnlagslab til p15, de tre andre på R-bygget 

300 stud 6. semester (stoler ikke helt på studieavdelingen) 

Se på masterplasser 

Utgjevning av arealer over hele fakultet 

Arkitekt og Konsulenttjenester 

Timeplansimuleringsspørsmål  

Datagrunnlag, (hva har vært med i simuleringa?) 

Videre prosess; 

Fase til 1.10: Gjennomgang av arealer mtp ønsket plassering 

Detaljplan til Desember.  

Settes opp et mer omfattende prosjekt med en styringsgruppe, opperasjonsgruppe og 6 

delprosjekter (Elektro, IDI, Forkurs, Studentarbeidsplasser, 2 stk Felles med IV/NV (lab og 

studentarbeidsplasser)) 

 

O-sak 3;  Endring av studieprogramråd 

- Fått bestilling fra Vegard på fakultetet.  

- Går til flere store studieprogram fremfor programråd for hver enkelt studieprogram.  

- Forventes at en som ITV deltar – en del av stillingsbeskrivelsen.  

- Vil få innkalling på mail. 

 

 

 



Eventuelt; 

 Hans Peder – mail fra studieseksjonen – Blackboard – brukerforum – jobbe med utv av 

Blackboard – ønsker å ha med 1-2 stud fra vårt fakultet. Møte hver mnd. Gi tilbakemelding 

om noen ønsker å bli med her. Viser til vedlegg. 

 Cecilie; Forespurt å ha Julebord sammen med SR-NV. Har noen noe imot dette? Nei. 

Godkjent. Fredag 10.nov- er trolig datoen. 

 Cecilie; Fakultetet ville at vi skulle orientere om at de kommer til å gå i kontinuerlig dialog 

med alle linjeforeninger ang opptak i forbindelse med eddik-saken. Tar opp reaksjoner. Vært 

mange møter allerede – og dette vil de fortsette med.  

 Harald – fått vite at det er et midlertidig institutt på Kalvskinnet  - IAL – (forkurs) og de har da 

ITV-er også -  vurderer å inkludere de i studentrådet. Vi ba egentlig om PTV-er her – men fikk 

ITV-er. Tenker å invitere de til et møte – høre med de hva de tenker. Ikke elektronisk valgt. 

Harald sender de en mail om invitasjon til en prat.  

- Spm. Er dette en vedtak-sak? Egentlig ikke. Vedtektene sier at en skal ha 2 itv-er fra hvert 

institutt – så pr definisjon skal de være en del av SR-IE. Tar en «prøvevotering» - alle de som 

er imot for å ha de i SR? Stemningen er mixed – 4 mot, 5 for, 8 blank.  

 Konkurranse – Hans Peder orienterer. Frem til neste SR-møte; inviter vennene dine til å like 

SR-IE siden på Facebook. De som får flest likes får en kul Premie. Oppskrift; søker opp SR-IE 

på FB, gå på fellesskap – inviter venner til å like denne siden. 

 

Møtekritikk. 

- 3 pkt fra Vegard – 1) varierende måter å stemme på, ta en avstemning mot blankt. Siste 

innlegget endra hele saken. Bør være stem mot blankt. Burde vært stemt om det – og ikke 

akklamasjon 2) objektiv saksopplysning – brukes feil. Ble brukt til å presenterer argumenter. 

Bør brukes mindre. 3) Skrive ut sakspapirer – bedre å ha de for hånd. Evt be oss om å skrive 

ut sakspapirer. 

- Mer kaffe.  

- Ordet kunne vært gitt mer i stedet for at de måtte ta ordet. 

- Teknisk – lyden har vært lav for oss fra dere i Trondheim (fra Gjøvik / Kristoffer) 

 

Møtet hevet  

Kl 18:06 

 

 

 

 

 

 


