
SR-IE møte 191017 

Store møterom Gamle Fysikk 

Tilstede; Cecilie, Harald, Jørgen, 17 itv-er (inkl. alle fra Gjøvik & Ålesund) 

 

Observatør; Lars Bjørnar 

Referent; Nina Westerlund Støen 

 

Jørgen møteleder. Harald ordstyrer. 

Tellekorps; Lars Bjørnar og Nina  

Godkjenning av innkalling; 

Innkalling godkjent. 

Runde rundt bordet. 

STi - Lars Bjørnar; Forrige helg hadde vi jubileum. Studenttinget ble 20 år og i den anledning inviterte 

vi tidligere AU og styrerepresentanter. Ellers er det mye jobb med antimobbekampanjen og valguken 

som skal være fra 30.10-3.11. Oppfordrer alle til å stille til valg! 

IIR Ålesund; Oppfølging av referansegrupper. Vi har vert i møte med instituttleder og nestleder for 

utdanning på instituttet der vi har gått gjennom at det har vert for dårlig oppfølging av 

referansegrupper. Institutt leder er enig i at dette skal bli bedre og set ble sendt ut Mail til alle 

forelesere. Vert i ledergruppe møte der vi hadde en informasjons sak angående referansegruppe. 

Holdt ktv møte. 

ITK; Vært på ledergruppemøte. Innkalt KTVer og instituttet til semestermøte om to uker. 

Elkraft; Vi har vore i 1 programrådsmøte for Energi og Miljø sidan sist gang. Der vart det snakka om 

korleis det blir når dei frå Kalvskinnet som studerer elektroingeniør skal komme opp hit til 

Gløshaugen. Spesielt då korleis det blir med samkjøring av fag som er veldig like mellom dei to 

utdanningene. 

IDI Gjøvik; Deltatt på kvalitetsseminar m/ både KTV'er og administrasjon (forelesere etc) fra Gjøvik. 

Holdt tillitsvalgtmøte for Oktober, ikke noe fakultetsrelevant her. 

IIK Trondheim; Vi har vært på 2 ledergruppemøter. Har holdt møte med KTVene. Skal på 

ansettelsesmøte på en førsteamanuensis-stilling til instituttet fredag 20. okt. 

Jørgen (FTV); har jobbet en del med saker til KTV-seminar og allmøte. I tillegg har Studieutvalget hatt 

Kock-off, så her kommer det mere informasjon etter hvert. 

Sigurd IMF; Har vore på lunchmøte med rektor, HMS runde på matteland, hatt møte med KTVer og 

vore på KTV seminaret. 

Harald (FTV); Planlagt valg. Vært på møte i Studieutvalget. Holdt KTV-seminar. 

Hilde IMF; Jeg har vært på ledergruppemøte og lunsjmøte med rektor, seminar for ktv. 

IIK Gjøvik; Sa at jeg har vært i 2 ledermøter og et kvalitetsseminar med KTV'ene. og vi har fått faste 

rutiner på ledermøtene hver uke. 



SR-sak 16/17 Vedtak av Handlingsplan 2017/2018 

Mål med saken; Å fastslå og vedta handlingsplanen som vi har jobbet med i løpet av semesteret. 

Jørgen orienterer, og repeterer angående gradene av prioritering. 

Åpnes for innspill.  

Forslag til endring for stud.ass ansettelser, i forhold til «krav». 

«Evaulering av stud.ass.-ordningen». 

Alle institutt i stedet for alle fakultet. 

Diverse skrivefeil tas. Ellers er det redaksjonell frihet på det.  

Vedtatt etter endringer/innspill – Stemme for å vedta ved håndsopprekning.  

- Handlingsplan vedtas ved simpelt flertall.  

 

SR-sak 17/17 Vedtektsendringer og Allmøte for studenter på IE 

Mål med saken; Orientere om og diskutere foreslåtte vedtaksendringer til Allmøtet. 

Harald orienterer. Allmøte er som en slags generalforsamling for studentrådet. Er forventet at 

tillitsvalgte dukker opp. Vedtektene skal gjennomgås, og forslag til vedtektsendringer som skal vedtas 

på Allmøtet skal orienteres om.   

Endringene gjennomgås fortløpende. Og redegjøres for årsak til at det ønskes endring.  

Åpent for innspill og spørsmål.  

Studentrådet skal være et Rådgivende organ – ligger i navnet. Står nå i vedtektene at FTV-er har 

fullmakt til å fatte beslutninger mellom møtene på vegne av studentrådet. Dette vil de endre/påpeke 

at gjelder kun avgjørelser som ikke er vedtak. Se forslag på endring (Cecilie). Studentrådets struktur, 

handlingsplan eller vedtekter.  

 

Unntak av saker som bare kan vedtas/besluttes i SR-møte.  

Ønske fra Ålesund om at Allmøtet streames. Det skal la seg gjøre.  

Frist for å sende inn endringsforslag i dag torsdag kl 23:59.  

ITV-er må si fra hvis de ikke kommer på Allmøte – og alle ITV-er skal invitere KTV-ene sine. 

 

SR-sak 18/17 Valg av nye FTV-er på IE 

Jørgen orienterer.  

Kun FTV-er som skal velges.  

Krav; Siv.ing, realfag, bachelor-ingeniør. FTV-er må studere i Trondheim da alle møter foregår her.  

Første stand-uke – få folk til å stille – og andre uke – få folk til å stemme.  



Hva er mest effektivt for å rekruttere kandidater? Mer enn på stand? Mer hensiktsmessig å kun 

headhunte, sitte på linjeforeningskontor, inn i forelesninger.  

Stand – noe ineffektivt. Spør heller folk en tror kan være interesserte. Som tidligere har stilt til valg, 

og tapt ol. Tidligere medlemmer av STi.  

Noen rapporterer at de er positive til stand – noen har selv blitt rekruttert på stand.  

Kvalitet er viktigst i forhold til å få folk til å stille. Kvantitet er viktigst når det skal stemmes.  

Hvis ikke stand – heller bruke kontorvakten til å headhunte IRL eller på Facebook.  

Litt valgfrihet på hvordan en kan gjøre det. Og rapporterer til FTV-ene hva de har gjort.  

Poste ting på nett må alle gjøre uansett, i tillegg. Blæsting er viktig.  

Materiale som kan henges opp – skal komme. 

Alle vil få den info dere trenger om evt standvakter når dette er avklart. I såfall vil det bli i de tider 

dere har som kontorvakttider. 

Få med at det er et betalt verv – og fortell gjerne om hva du selv setter pris på med vervet.  

 

SR-sak 19/17 Skriv om løsning på samlokaliseringsproblemene på IDI.  

Mål med saken; Få Studentrådets vurdering og signatur på dokumentet utarbeidet av Abakus, Tihlde, 

Online og ITV-IDI om manglende arealplass som skal til dekan på fakultetet.  

Harald orienterer. 

Arealplass er et problem generelt, men spesielt på IDI, derfor har linjeforeningene i samarbeid med 

hverandre lagd et skriv som går til dekan Geir, som består av forslag til løsninger.  

Åpnes for innvendinger. 

Gir ITV-ene på IDI tillit til å gjøre ferdig dokumentet. Og de igjen gir FTV-ene fullmakt til å signere dok.  

Kort intro fra Endre ITV- IDI; Dekan var på ett møte om et slikt dok skulle lages. Initiativ fra dekan. 

Gjøre rede for situasjonen nå, og komme med mulige løsninger på problemene, og mulige strakstiltak 

uten for store kostnader – og tiltak som kan gjøres på sikt i forbindelse med samlokaliseringen.  

Eventuelt 

Vegard;  Alle har nå fått printertilgang. 

Lars Bjørnar; Antimobbekampanjen – satt i gang en Thunderclap – en signeringskampanje. Går for å 

få 250 stk. Poste link på FB. Oppfordre til å signere. Blir så postet på veggen din på FB. Sti oppfordrer 

alle til å delta på dette – og alle inviterer videre /deler dette med sine venner på FB.  Formålet er å 

skape «averness»  

Cecilie; samlokaliseringsmøte - ønsker at det rapporteres inn hvilke arealer … hvilke typer 

arbeidsplasser er mest nyttig og mest populære nå. Må ta en grundigere sak og gjennomgang om 

dette i Studentrådet ved en senere anledning. Har ikke tid til mer nå i dette møtet.  

Harald; Medarbeidersamtale- flere ytret at de ønsket å ha mer sosiale ting. Bli bedre kjent, lettere å 

ta kontakt. Lavterskel. Gå på Lyche, Skjoelbak på Kieglekroa. Kanskje få til ett treff før julebordet. Info 



kommer i såfall på mail. 

Trolig blir medarbeidersamtale obligatorisk for alle – nyttig å ha en oppfølging – og få innspill for Ftv-

ene hva de kan bedres på etc. Trolig ikke mer før til våren. 

 

Møtekritikk 

Vegard – ros for utskrift – flinkere på møtetegn. 

 

Møtet hevet 17:57 

 


