
 

Møtereferat   

  
Til:    Medlemmer av Studentrådet IE  

Fra:    Studentrådet IE  

Gjelder:    Studentrådsmøte    

Møtetid:    16.15 – 18.00  Møtested:   Store møterom, 2. etg Gamle Fysikk  

Dato:   31.08.2017                                  Referent:       Nina Westerlund Støen 

      

 

Tilstede;  

Harald, Bendik, Endre, Sigurd, Hilde, Marie, Tarjei, Ole, Ferdinand, Sondre, Morten, Kristoffer (IDI 

Gjøvik), Jostein, Daniel, Jørgen, Sofia, Cecilie, Hans Peder, Vegard, Adrian, Øystein. 

Frafall; Markus Rauhut, Adrian Uggedal Rokseth 

Observatør; Christoffer Nesse, NTNU Styret  

 

FTV Harald er møteleder. 

Runde rundt bordet med å presentere seg selv. FTV-er sier litt ekstra hvilke møter de går i, og om 

deres interne ansvarsområder.  

FTV Hans Peder går gjennom møteetikette. 

 

Saksliste 

Innkalling godkjent 

 

• O-sak 1: ITV stillingsinstruks og generell informasjon og forventinger til 

ITV-vervet* 

- Harald informerer rundt dette. Spm om alle har blitt kontaktet av instituttet. Ta kontakt hvis 

vanskelig å komme i kontakt med Inst. (ITK har ikke fått innkalling til møter fra Inst). Viktigst – 

å være synlig for alle studenter på Inst. Må vite hvem dere er og hvor de finner dere. Gi 

beskjed om du ikke kan møte el stille til møter – må da ordne med vara el gi beskjed til ftv-er 

i god tid.  

- ITV-lønn/timer ble diskutert. Viste til en avtale fra i fjor hvor det ble sagt 60 timer. 80 t er det 

som gjelder nå.  

• O-sak 2: Informasjon om seminaret 9.-10. september. 



- Info om sted og praktiske opplysninger. Program & mer info & pakkeliste, dresscode 

kommer. 

- Formål & hensikt med seminaret er å bli kjent med sin rolle som ITV og bli kjent med 

hverandre.  

• O-sak 3: Kontorvakter for ITV-ene høst 2017. 

- To timer pr uke. Faste tider, skal være stort sett på Studentrådsmøtet. Viktig å komme på 

disse vaktene og komme i tide. Være til stede for de som vil snakke med dere om problemer 

etc. Har tenkt å ha samarbeid med FTV-er om tema, høringer, mini-workshops, kan være at 

dere også skal ha vakter på linjeforeningen. For å være synlige ute på instituttet/campus.  

- Liste sendes rundt for å skrive seg på ønsket tidspunkt. 

- Starter opp rett etter seminaret.  

- Hovedhensikten med disse kontorvaktene er at dere skal være tilgjengelig for studenter fra 

fakultetet.  

- Christoffer; bare å komme innom Styret-kontoret også hvis noen har noen spm el. 

- Alle er hjertelig velkommen til å være på kontoret/gangen utenfor kontortid.  

- Mange andre som også kan være til hjelpe og om ikke vi FTV-er tilstede. 

 

• O-sak 4: Informasjon om klassetillitsvalgte høst 2017* 

- ITV-er skal ha en koordinerende rolle ovenfor klassetillitsvalgte. Er ITV-en sitt ansvar at det er 

en KTV på alle trinn. Sjekke om de som er det allerede, om de ønsker å være KTV videre. Finn 

løsning for å velge KTV-er på 1 trinn. På de gamle høyskolene, var det lærerne som ordnet 

dette. Ulikt på Gløshaugen.  

- Viktig; holde et infomøte for alle KTV-er og gå gjennom stillingsinstruksen for KTV-er og 

arrangere et semestermøte. Litt utpå høsten. Blir da anledning for KTV-ene å møte 

instituttledelsen. KTV-ene skal vite hvem dere ITV-er er.  

- Som oftest sitter en hele studiet igjennom som KTV – men sjekk likevel. Og få ordnet valg for 

de på 1. trinn. 

- Mer info om dette kommer på seminaret.  

- Kommer en liste over alle KTV-er sammen med referatet. Send ut mail da og hør med de 

sittende om de fortsatt vil være KTV. 

- Spm fra Gjøvik; Kan KTV-er få attest etter endt periode? Skal vedtas på neste møte. Positiv 

respons. 

- De inst som har KTV-er på Kalvskinnet er IDI, ITK, IES og Elkraft. 

 

• O-sak 5: Regler på kontorene på Gamle Fysikk. 

- FTV Jørgen orienterer. Går gjennom husregler.  

- Alle gjør sitt for å holde orden, være hyggelig, ta ansvar.  

- OBS, Hyperallergi for skalldyr.  Ikke ta med el nylig ha spist noen form for skalldyr. Unngå 

fiskepålegg også da dette potensielt kan ha vært i kontakt med skalldyr under produksjon.  

 

FTV Harald påpeker på nytt; Spør om noen ikke har hørt fra inst – ITK ikke hørt noe. 



VIKTIG; Dialogmøter med rektor på alle inst. i høst. Viktig å sikre at dere blir med på det. Henvend 

dere til kontorsjef på inst el. Og be om å bli innkalt. 

 

• Eventuelt 

- Sene eksamensdatoer – problematisk. Christoffer fra Styret orienterte.  

 

- Status fra Ålesund; Sondre & Morten – kalt inn til ledermøte i morgen 

- Gjøvik; innkalt til møter, både i Gjøvik & Trondheim.  

- FTV Jørgen; på lørdag er det bankett for NTNUVi – gratis. Lørdag på Rockheim kl 18. Middag 

kl 19. Bare å melde seg på. NTNU Våre Ideer. Tenketank-prosjekt.  

 

• Møtekritikk 

- FTV Harald; glemte selv å få godkjenne innkalling før ett lite stykke ut i møtet 

- Godt møte med bra info, godt forberedte FTV-er. Skryt fra styrerepresentant i NTNU Styret. 

• Fotografering! Fotografering av alle tillitsvalgte til oversiktsplakat. 

 

Møtet hevet kl 17:20 

 

 

 


