Møtereferat
Gjelder: Allmøte for alle studenter ved IE
Sted: S4, Gløshaugen
Dato: 25.10.2018
Møtetid: 16:15-18:00
Deltakere: 36-39 stemmeberettige
Møteleder: Simen Kjølsnes Oftedal
Tellekorps: Ida Johnsen Ingebrigtsen HF og Gøran S Gedde-Dahl IV
Referent: Kristin Eggen
Cecilie Raustein ønsket velkommen og det ble valgt møteleder, referent og tellekorps.
Innkalling ble godkjent i møte.
Ingen saker til eventuelt.
Saksliste:
1. Hva har skjedd siden sist
Cecilie Raustein hadde en gjennomgang av organisasjonskartet for
studentdemokratiet på NTNU og orienterte om det som har skjedd på IE fakultetet
siden sist.
Samlokalisering
 Institutt for elektroniske systemer (IES), institutt for Elkraftteknikk (IEL) og Institutt for
Teknisk kybernetikk (ITK) har flyttet.
 Institutt for Allmennfag (IAL) er lagt ned og Institutt for matematiske fag (IMF) har nå
hovedansvar for forkursene.
 Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) Gløshaugen er flyttet.
 IDI Kalvskinnet skal trolig flytte årsskifte 2019/2020. Tusen takk til ITV-ene på IDI
som har stått på og lagt ned mye arbeid for å få til dette.
 Kom gjerne med innspill / tilbakemeldinger til samlokaliseringsprosessen til oss i
studentrådet IE ftv@sr-ie.no
Vår handlingsplan


Studentrådet IE har vedtatt og revidere handlingsplanen to ganger i året, slik at nye
tillitsvalgte får en reell påvirkningskraft.



Dette semesteret har vi valgt å ha høyest prioritet på studentarbeidsplasser for
studentene på IE. Kartlegging av antall plasser og dialog med fakultetet om
organisering av dette.
Læringsassistenter. Prioriterer å jobbe med å legge til rette for gode arbeidsforhold.
Referansegrupper, kartlegge hva foreleserne tenker om dette og lage en felles
skjema som referansegruppene kan bruke.










Jobbe for å få bedre kontakt med linjeforeningene. Vi har hatt et møte hvor vi ble
enige om at SR-IE sender ut et nyhetsbrev en gang i måneden om hva SR-IE jobber
med. Avtalt samarbeidsmøter 2 ganger i semesteret.
Campusprosjektet.
Åpen dør policy. SR-IE har blitt oppfordret av IE fakultetet å lage et skriv om hvilke
tanker/ forventninger studentene på IE har til dette.
Utveksling. Det jobbes med hvordan det kan bli enklere for studentene og dra på
utveksling. Blant annet er det foreslått at utveksling skal bli obligatorisk, men at
studentene kan melde seg av hvis en ikke ønsker dette.

Andre viktige saker på IE og NTNU


Velferdsmidler for 100 000 kr er blitt delt ut til studentorganisasjoner på IE i 2018. Det har
kommet positive signaler fra IE fakultetet at det kan bli mulighet for å søke om velferdsmidler
også i 2019.



SHOT 2018. FTV-ene har presentert undersøkelsen for fakultetsledelsen og de er
åpne for forslag til god velferdstiltak for studentene på IE.
Kom gjerne med innspill. Sendes til oss på ftv@sr-ie.no




Studiebarometeret 2018. IE Fakultetet bruker resultatene fra undersøkelsen i deres
interne kvalitets- og utviklingsarbeid. Frist 13.november. Høy deltakelse blant
studentene vil bli premiert med 15 gavekort på 1000 kr.

2. Vedtektsendringer

Gjennomgang av forslag til vedtektsendringer
Endringsforslag 1:
§2 Allmøte
§2.2 Innkalling
•
De fakultetstillitsvalgte (heretter omtalt som FTVene), Studentrådet, Studenttingets
leder og fakultetets dekan, kan innkalle til Allmøte. Dersom minst 15 studenter ved fakultetet
krever det, plikter FTV-ene å kalle inn til Allmøte.
“Studenttingets leder og fakultetets dekan” strykes

•

Endringsforslag 2:
§2 Allmøte
§2.3 Sammensetning av Allmøte
Alle studenter som er registrert på studieprogram tilhørende IE-fakultetet har tale-,
stemme-, og forslagsrett på Allmøtet. har stemmerettsted ved IE-fakultetet har tale-,
stemme- og forslagsrett på Allmøtet.
FTVene kan innvilge tale og forslagsrett til andre.
Allmøtet kan innvilge tale og forslagsrett til andre ved simpelt flertall.

”er registrert på studieprogram tilhørende IE-fakultetet har tale-, stemme-, og forslagsrett på
Allmøtet.” endres til: “har stemmerettsted ved IE-fakultetet har tale-, stemme- og forslagsrett
på Allmøtet.”
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Endringsforslag 3:
§2 Allmøte
§2.5 Endringer og ikrafttredelse
•
Endringer av vedtektene vedtas av Allmøtet med 2/3 flertall.
•
FTVene har redaksjonell fullmakt.
“ FTVene har redaksjonell fullmakt.” legges til
Endringsforslag 4:
§3 Valg
§3.1 Gjennomføring
•
Alle studenter som er registrert på studieprogram tilhørende fakultetet har stemmerettsted
ved IE-fakultetet har stemmerett i valg av FTVer.
“er registrert på studieprogram tilhørende fakultetet” endres til: ”har stemmerettsted ved IEfakultetet”
Endringsforslag 5
§3 Valg
§3.1 Gjennomføring
•
Alle studenter som er registrert har stemmerettsted ved det enkelte institutt har
stemmerett i valg av ITVer.
“er registrert” endres til: “har stemmerettsted”
Endringsforslag 6:
§3 Valg
§3.1 Gjennomføring
•
Suppleringsvalg kan gjennomføres enten elektronisk eller på et Allmøte.
”enten elektronisk eller” legges til.
Presisert at det må skje på valgplattformen til studentdemokratiet
Endringsforslag 7:
§3 Valg
§3.3 Kvoteringer og perioder
•
Studentrådet skal velge Det skal velges en FTV med studiebakgrunn siv.ing, en realfag,
og en bachelor ingeniør, den siste er fritt valgt.
•
Studentrådet skal velge Det skal velges to FTVer for perioden 01.08. - 31.07. og to for
perioden 01.01. - 31.12.
“ Studentrådet skal velge” endres til “Det skal velges” i begge punkt.

Endringsforslag 8:
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•

§3 Valg
§3.3 Kvoteringer og perioder
Det skal etterstrebes at halvparten av ITVene velges for perioden 01.08. - 31.07. og
halvparten for perioden 01.01. – 31.12.

“Det skal etterstrebes at halvparten av ITVene velges for perioden 01.08. - 31.07. og halvparten
for perioden 01.01. – 31.12.” legges til.

Endringsforslag 9:
Forklaringer
•
Stemmerettssted er tilknytningsstedet som er registrert i manntallet.
“Stemmerettssted er tilknytningsstedet som er registrert i manntallet.” legges til.


Votering over endringsforslagene

Stemmeberettige 36-39 stk:
Forslag 1 – ble vedtatt med 2/3 flertall
Forslag 2 – ble enstemmig vedtatt
Forslag 3 – vedtatt med 2/3 flertall
Forslag 4 – ble enstemmig vedtatt
Forslag 5 – ble enstemmig vedtatt
Forslag 6 – ble vedtatt med 2/3 flertall
Forslag 7 – ble vedtatt med 2/3 flertall
Forslag 8 – ble vedtatt med2/3 flertall
Forslag 9 – ble enstemmig vedtatt
Forslag til revidering av vedtektene for Studentrådet ved Fakultet for
informasjonsteknologi og elektronikk ble i sin helhet enstemmig vedtatt i møte
25.10.2018.
3.Valg av nye institutt –og fakultetstillitsvalgte


4 Fakultets-tillitsvalgte (FTV)
o Bachelor ingeniør
o Sivilingeniør
o Realfag
o Fritt valg



7 Institutt-tillitsvalgte (ITV)
o IDI: 1 kandidat
o IES: 1 kandidat
o IMF: 1 kandidat
o IIR: 1 kandidat i Ålesund
o IIK: 1 kandidat i Trondheim og 1 Gjøvik
o ITK: 1 kandidat
o
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Presentajon av kandidater til de ledige vervene

FTV – valg
o
o
o
o
o

Sofia Godø, 3.kl Elektronisk systemdesign og innovasjon
Jakob Madsen, 1. kl bachelor dataingeniør
Anzhelika Seliverstova, 3.kl. informatikk
Tallak Manum 1 kl. bachelor matematiske fag
Magnus Iben Holt 3. kl. elektronisk systemdesign og innovasjon

ITV valg
o
o
o
o

Gaute Furunes, 1 kl. bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling
Emir Derouiche 1 kl. bachelor ingeniørfag, data
Joakim Heitman Tronseth 1 kl. bachelor informatikk
Magnus Iben Holt, 3. kl. elektronisk systemdesign og innovasjon

Møtekritikk




Det gikk litt fort frem ved forklaring av vedtektene.
Ved møteinnkallingen burde det vært lagt ved en begrunnelse/redegjørelse for
endringsforslagene til vedtektene. En bredere kontekst.
Usikkerhet rundt hvor møteinnkalling med vedtekter ble lagt ut. Dette ble lagt ut på facebook
og på IE fakultetet sin side på «innsida» til NTNU.
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