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Saksliste:
Godkjenning av innkalling og referat 10.04.2018
Innkalling, og referat fra studentrådsmøte i IE 10.04.2018 ble godkjent i møte.
Runde rundt bordet
IEL: Allmøte 60 stk, samlokalisering, ITV, evaluering av studieprogram, Har snakket med
mange, vanskelig
IES:
IIR: -Har vært i ledergruppemøte. HMS runde etter forbedringer fra ROS Analyse. Hengt opp
plakater. Ingen har hittil stilt som ITV kandidat på IIR
IDI: Studieprogram, ITV kandidater.
ITK: Har deltatt på semester-møte med KTV-er og instituttet. Funnet KTV-er der det mangler.
Skal på prøveforelesninger og institutt/programrådsmøte i slutten av uken. Adrian og 2 KTV-er
skal sitte I studieevalueringsgruppen ved ITK.
IIK: - Vært på ledergruppemøte, Har hengt opp plakater, Fått invitasjon til vår første
studieprogramrådsmøte, Funnet en tillitsvalgt til toårig master (Msc. Communication
Technology)
IMF: Har vært i studieprogramråd, ktv møte, ktv seminar, stand og har hengt opp plakater.
LUR: Allmøte 30.april
FTV: Jørgen, informert, KTV-seminar, studieutvalg, digitalisere eksamen, Legge ned studier
fra Gjøvik, Susanne har vært på Gjøvik og hadde KTV seminar, Cecilie
IAL:
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STI:
SR-sak 15/18: Vedta stillingsinstruks for PTV
Bakgrunn: Vi ønsker å innføre en PTV-stilling på institutt der ITV-ene har særs stor
arbeidsbelastning. For øyeblikket gjelder dette spesielt ved IDI. Tanken er at PTV-ene,
istedenfor ITV-ene, skal sitte i studieprogramrådet, følge opp referansegrupper ved
behov og klagesaker i forbindelse med fag. Vedlegg: Forslag til stillingsbeskrivelse for PTV
PTV er ikke medlem av studentråd.
Diskusjon: Er det innspill på forslaget om å opprette PTV-stilling der det anses som
nødvendig? Kan stillingsinstruksen vedtas? Hvordan skal PTV-ene velges?
•
•
•
•
•
•
•
•

Stillingen blir lønnet, egen kontrakt for studieprogramråd. Dette gjelder ikke alle institutt.
Er det mulig å ha et eget valg for dette lokalt med valg slik det er utført i dag.
Skal det være et valg bør det være et Allmøte.
Forslag om at ITV-ene samarbeider med linjeforeningene for å finne en kandidat.
Ønske om at det skal være demokratisk, men utfordrende å ha enda et allmøte.
PTV, bør være med på KTV-møtene, slik at det blir en dialog.
HTV- lektorutdanninga har en egen ordning.
PTV oppnevnes av studentrådet

I møte ble ny instruks for program-tillitsvalgte (PTV) vedtatt, se vedlegg.
I møte ble ny instruks for institutt-tillitsvalgte (ITV) vedtatt, se vedlegg.
I møte ble ny instruks for Klasse-tillitsvalgte (KTV) vedtatt, se vedlegg.
SR-sak 16/18: Retningslinjer for å søke om velferdsmidler
Truls orienterte om at FTV-ene har laget et forslag til retningslinjer for å søke velferdsmidler
som har blitt godkjent av dekan ved IE fakultetet Geir Egil Dahle Øien. Fakultetet ønsker at
pengene som ikke blir brukt opp i løpet av året må leveres tilbake. En frist før og etter
sommeren.
Bakgrunn: Studentrådet IE mottar inntil kr. 100 000,- fra IE fakultetet som skal brukes på
å styrke studentvelferden på alle Campus hvor IEs studenter hører til. Vi foreslår å åpne
for at studentene kan søke om støtte til prosjekter/tiltak som bidrar til å nå målet med
midlene. Det er utformet retningslinjer for tildeling av velferdsmidler, samt spørreskjema.
Vedlegg: Retningslinjer for velferdsmidler, Søknadsskjema
Diskusjon: Ber om at forslag til endringer på retningslinjer og spørreskjema sendes inntil
ftv@sr-ie.no i forkant av studentrådsmøtet og innen 23.04 kl 23.59. Gjennomgang av
innsendte innspill under møtet. En/to søknadsfrister? Greit at det er FTV-ene som vurderer
søknader og tildeling?
•

FTV-ene kan avgjøre dette.
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•
•
•
•

Ved inhabilitet, kan noen av ITV-ene hjelpe til.
Kvalitetssikring av studentrådet ved at FTV-ene orienterer om dette på
studentrådsmøte.
50 % av midlene blir delt ut nå og resten til høsten.
Fordeling av velferdsmidlene sendes ut på e-post slik at ITV-ene kan komme med
innspill.

SR-sak 12/18: Studentvalget
Bakgrunn: Studentvalget som avholdes 30.04-06.05. Betydningen av godt
rekrutteringsarbeid for å få kandidater til å stille understrekes. Også viktig at det
informeres om allmøtet på stand.
Diskusjon Innspill på gjennomføring av tid på stand 24.04?
• Få folk generelt på stand
• ITV er et betalt verv og det innebærer deltagelse på SR-møter, seminar og aktiviteter i
forbindelse med valg. Alt dette er å regne som obligatorisk i vervet og det må være en
gyldig/ tungveiende grunn for å utebli fra dette.
• Viktig at dere møter opp i neste uke da skal dere stå sammen med STI. Moralsk ansvar.
• ITK har positiv erfaring med at man tar kontakt med studentene på leseplasser.
• Tilgang til hvem som har stilt, en oppdatering torsdag morgen. Dette blir sendt ut på epost slik at ITV-ene kan drive med ekstra valgkampanje hvis kandidater ikke har meldt
seg.
SR-sak 17/18: Utfordring med å finne KTV
Jørgen orienterte om dette.
Bakgrunn: Flere ITV-er har slitt med å finne KTV-er i enkelte klasser.
Diskusjon: Hvordan går man fram når man ikke får noe respons? Har noen erfaringer å
dele/forslag til hvordan man kan gå fram? Hvor mye innsats er man villig til å legge ned i
arbeidet med å skaffe KTV der det mangler?
Innspill:
• Bruke linjeforeninger for rekruttering.
• Positivt at det 2 KTV-er.
• Ta kontakt med Instituttet og de faglige ansatte som kan hjelpe til med aktuelle
kandidater.
• Ta kontakt med referansegrupper for aktuelle kandidater.
Eventuelt
ITK orienterte om en henvendelse fra Referansegruppe som trenger tips/ råd for videre
saksgang i forhold til at de er misfornøyd med undervisning av en faglærer. De har gitt
tilbakemelding, men det har ikke skjedd noen endringer. I en Spørreundersøkelse blant
studentene var det 85% som ikke var fornøyd med forelesningene.
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•
•
•
•

Bra at referansegruppen sier ifra og følger opp dette.
Tidligere erfaringer viser at det kan være lurt å ta kontakt med faglærer på e-post med
kopi til instituttleder.
Eventuelt ta kontakt med fagleder/ seksjonskoordinator.
Viktig å vise til konkrete eksempler.

Hvordan forbedre referansegruppeordningen
• En av utfordringene til å få studentene til å sitte i referansegrupper er at de ikke ser
virkningen av de tilbakemeldingene de kommer med.
• Det foreslås at emnerapporten som skrives på bakgrunn av referansegruppen også
sendes til studentene som har sittet i referansegruppe det gjeldende semesteret. Slik at
de kan få se hvilke tiltak som iverksettes med bakgrunn i de tilbakemeldingene man har
kommet med.
• FTV-ene sender forslaget til Thiren Sriskantharajah som er fagpolitisk ansvarlig for
Studenttinget.

Susanne orienterte fra et møte hvor hun fikk spørsmål om det er studenter ved IEfakultetet som opplever at de ikke får tatt eksamen fordi eksamensdatoer faller på
samme dag.
• IEL har opplevd dette, men at det ble tatt hensyn til dette og at den ene
eksamensdatoen ble flyttet.
• IIR Ålesund har også opplevd dette, men saken ble det løst på en god måte.
• Noen studenter har opplevd at de ikke får tatt eksamen i enkelte emner på grunn av
eksamensdatoer kolliderer.
• FTV-ene vil følge opp saken videre.
Arrangement for overlapp med nye og gamle ITV-er
• Tradisjon med grilling
• Så tidlig som mulig etter valget
• Forslag om å ha en liten formell informasjonsutveksling først og avslutte med grilling
IAL hvordan ta vare på denne studentgruppa?
• Hvordan sikre informasjonsflyt
• IES sine tillitsvalgte kan ha ansvar for dette
• SR-IE må se på dette ved oppstart av nytt semester
Møtekritikk
• Ved stemming er det viktig å ha ta tid til argumentasjon.
• Ta en saksopplysning ting i gangen.
• Bedre lyd i dag. Det ble innført klut under koppene.
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