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Saksliste:
Godkjenning av innkalling
Det ble gjort en gjennomgang av møteteknikk.
Innkalling for studentrådsmøte i IE 28.08.2018 ble godkjent i møte.

En oversikt over forkortelser som tillitsvalgte møter i sine verv på IE vil bli sendt ut til alle i
studentrådet.
Runde rundt bordet
IEL: Anders Ulfsnes og Liv Ringheim har deltatt på Periodisk evaluering Energi og Miljø med
programrådet. Skal delta på et oppfølgingsmøte til dette 18.september. I tillegg har de iverksatt
arbeidet med å finne KTV for 1.klasse.
IES: Sofie Godø har deltatt på ledermøte siden sist.
IIR: Klaus Dyvik og Marcus Ilstad sitter i fadderstyre og har arrangert fadderopplegg for nye
studenter, Marcus er også leder for linjeforening.
IDI: Anna Sofia Lunde har vært på et ledergruppemøte, hatt møte med Harald Trætteberg og
fikset KTV for 1. data.
Joakim Solheim har avholdt valg av klassetillitsvalgte, samt deltatt på ledergruppemøte. IDI
samlokaliseres i disse dager på Realfagsbygget, og prosessen fortjener alt annet enn ros. Det
er store mangler som bla. Strøm. Vi jobber med å løse sakene lokalt, og opplever å få
gjennomslag. Vi skal si fra om det skulle endre seg. På Kalvskinnet går det bra.
ITK: Eirik Ekjord Vesterkjær går 4.klasse kybernetikk, er også aktiv på Samfundet.
Adrian har fikset KTV 1.klasse, holder på med å fikse KTV 2-årig master.
IIK: Hanna-Kai Barstad Golberg går 3.klasse kommunikasjonsteknologi. Har hittil vært med på
å vurdere pedagogisk skikkethet for en kandidat på instituttet. Gleder seg til å få innblikk i hva
som skjer på den andre siden av studenttilværelsen og kunne påvirke studentenes hverdag.
Nestor Gerardo Lanz Fortique Gjøvik har jobbet med klasseromutfordringer.
IMF: Mina Spremic går 4. året industriell matematikk. Har deltatt i et utvidet ledergruppemøte på
instituttet.
Sigurd Gaukstad har vært på utvidet ledergruppemøte.

LUR: Ferdinand Tomek Marnburg har drevet med profilering av Studentrådet til de nye
studentene, samt valgt KTV for 1.klasse.
FTV: Cecilie Bjørnsdotter Raustein har vært i et ledergruppemøte, et møte i
ansettelsesutvalget på fakultetet og skal i neste uke på møte i studieutvalget på fakultetet. Skal
denne høsten sitte ansettelsesutvalget og studieutvalget. I tillegg er jeg politisk ansvarlig og
skal derfor gå på alle møtene til Studenttinget.
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Jens Dovland har deltatt i et ledergruppemøte, ønsker å jobbe med å forbedre kommunikasjon
med linjeforeningene på IE.
Erik Wiker har vært i et møte i ansettelsesutvalget.
Truls skal delta i ledegruppemøtene på fakultetet.
STI: Felipe Fawcett informerte om sin rolle i Arbeidsutvalget som internasjonalt ansvarlig og
jobber for tiden med valg.
SR-sak 18/18: Forventninger, kontortider og Slack
Jens introduserte slack for studentrådet.
Vi bruker Slack fordi
 det skiller mellom privat og jobb.
 har mange smarte funksjonaliteter som f.eks ikke Messenger har.
Hvordan bruke Slack
 Last ned på mobilen og PC-en.
 Husk funksjonaliteter som 2channel og @here som gir push- varsel til mottaker.
 Opprett gjerne egne kanaler som kan brukes til høringssvar, kommunikasjon mellom
ITV-er o.l.

Stillingsinstruks for institutt-tillitsvalgt (ITV) ved IE
 Jens hadde en gjennomgang av stillingsinstruksen.
 Dette blir avklart nærmere på oppstartsseminaret. “How to be ITV”
 Todelt rolle, både jobbe for studentsaker og delta i møter på Instituttnivå og jobbe for
studentrådet, forpliktet til å møte og ha god kommunikasjon.
 Være tilgjengelig på e-post, slack, svare på e-post innen 24 timer.
 Kontortider en del av arbeidsoppgavene, gjøre studentrådet synlig for studentene på IE.
 Det ble gjort en evaluering av kontortidene i vår, FTV-ene trenger konkrete forslag til
hvordan bruke kontortidene på en god måte.
 Liste ble sendt ut i møte for hvilke tider som passer, prioritere at ITV fra samme institutt
kan sitte sammen på kontorvakten. Oppdatert liste blir sendt ut i løpet av uka.

SR-sak 19/18: Programtillitsvalgte (PTV)
Cecilie orienterte:
 Alle har fått en liste over PTV, IDI har stort arbeidspress derfor har de egen PTV utenfor
ITV. Forkurs har også PTV utenfor ITV.
 ITV har ansvar for hvem som skal sitte som PTV.
 KTV listen sendes til Erik Wiker FTV.
 Kristin Eggen tar kontakt med Gjøvik og konsulenten for PTV for El.
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ITV oppfordres til å ta med KTV og PTV på møter en gang pr semester, kan også slå
sammen med møte med instituttet, hvis det er behov for innspill.
PTV får betalt for 50 timer pr semester, Vegard Rønning ordner arbeidskontrakt.

SR-sak 20/18: Seminar
 Påmelding og program blir sendt ut onsdag 29. August.
 Dere kan komme med ønsker til tema på seminaret.
 Målet med seminaret er å bli kjent og hva det vil si å være ITV.
 Forslag i møte om å ta frem tidligere handlingsplan for revidering i studentrådsmøte på
seminaret. Ønske om orientering om Campusprosjektet.

SR-sak 21/18: Samarbeid og kommunikasjon med linjeforeninger
Truls informerte om at på Klassetillitsvalgt- seminar tidligere i år har de fått tilbakemelding om
et ønske å få til et bedre samarbeid med linjeforeningene. Forslag med å sende ut e-post en
gang i måneden, møte en gang pr kvartal, workshop på seminar, legge rammene i møte.
Diskusjon for hvilken modell studentrådet IE ønsker:
 Forslag å ha møte med en representant fra styre i linjeforeninga i forhold til
valgoppslutning, større eksponering, komme nærmere studentene, få større forståelse
for hverandre, oppfordre til forventningsavklaring og at studentrådet har klare tanker.
 Forslag at FTV-ene deltar på disse møtene.
 Diskusjon angående informasjon skal foregå på e-post eller på nettsidene, de fleste
linjeforeningene har en egen e-postliste.
 Viktig at linjeforeningene blir tatt med på hvordan samarbeidet skal eventuelt foregå.
 Dette blir et tema på oppstartsseminaret.
SR-sak 22/18: Høring om faglig lokalisering
Cecilie orienterte om hvordan høringer blir behandlet av studentrådet IE.
 Høringene blir vanligvis sendt ut pr e-post med muligheter for innspill, dere kan også
bruke Slack.
 Basert på ITV-enes innspill lager hun et utkast som blir sendt ut for siste kommentarer.
 Dette svaret blir i tråd med hva studentrådet IE mener om saken.
 Det ble satt av tid i møte for å lese igjennom dokumentene.
Diskusjon angående faglig lokalisering:
 Dette er en iderapport/ premissene som skal ligge til grunn for faglig lokalisering.
 Positivt med oppnådd måloppnåelse i forhold til tidligere rapport.
 Mye bra, men savner en liste over hva som skal prioriteres.
 Skille mellom behovene for bachelor og master, positivt å samlokalisere studentene.
 Viktig å legge vekt på gruppetilhørighet til klasse.
 Alle bør ha et område som er åpen for alle, fellesarealer.
 Masterstudenter trenger faste plasser.
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Felipe oppfordret studentrådet til å prioritere og lese sakspapirer til Høringssvar.
Studentene har påvirkningskraft og kan være med å bidra til endringer. Fakultetet er lydhør
og inkluderer studentenes forslag. Forslag at ITV leser kap.8 og at diskusjonen fortsetter på
slack.
Innspill sendes til Cecilie innen 4. september. Endelig frist for sende høringsutspillet er 7.
september.
Orienteringssak: Medarbeidersamtaler
Erik orienterte om at det vil bli medarbeidersamtaler med alle ITV-ene i slutten av september
på kontorvaktene. En FTV og konsulent vil være med. Spørsmål om hvordan du trives i vervet
ditt vil bli sendt ut på forhånd.
Orienteringssak: Tillitsvalgtkonferansen
Felipe orienterte om tillitsvalgtkonferansen som arrangeres fredag 14. September.
Konferansen er ment for studenttillitsvalgte på alle nivå. Nettworking. Lære mer om
studentenes rettigheter, rollen som tillitsvalgt, hva NSO (norsk studentorganisasjon) gjør.
Oppfordrer alle til å melde seg på selv om fristen har gått ut.
Eventuelt
Anna Sofie IDI orienterte om at studentene hadde fått for lite informasjon og altfor sent om
REALSTART – TEKNOSTART. Dette bør planlegges før sommeren. Cecilie vil ta opp dette i
neste møte i Studieutvalget.
Adrian (ITK) orienterte om at Elbygg er bygget om i løpet av sommeren og at det er kommet
inn klager fra studenter i forbindelse med ombyggingen. Det er fjernet lesesaler (fra 4 til 1) og
akustikken er dårlig. Det ble foreslått i møte at ITV (ITK) tar et møte med FTV og planlegger
videre strategi i etterkant av studentrådsmøte.

Møtekritikk
 Fint med møte-mat.
 Tydeligere i innkalling om hvilke saker som skal diskuteres.
 Gjerne innkalling både på bokmål og nynorsk
 Oppfordrer alle til å være med i diskusjonene.
 Litt for mange filer i innkallingen.
 Ikke ønske om word-dokument i innkalling.
 Bedre lyd på møte, men skulle gjerne sett alle møtedeltakerne på Skype.
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