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Saksliste: 

Godkjenning av innkalling 

Innkalling for studentrådsmøte i 18.09.2018 ble godkjent i møte.  

Runde rundt bordet 
IDI: Skal ha møte med KTV og PTV i morgen. Skal ha diverse møter med instituttet. Martin har hatt 

møte med PTV-er og KTV-er. Har vært på møte med linjeforeningen Online. 

IES: Har hatt møte med alle KTV-er under IES, og vært på studieprogramrådsmøte. 

IIK: Har vært i gruppeledermøte og vært med på dybdeevaluering av Komtek. Fått alle KTV i trinnene, 

men mangler 1 på master.  

IMF: Sigurd har vært på utvidet ledergruppemøte, og fikset klassetillitsvalgt for master samt 

førsteklasse. Mina har ordnet med KTV-er på plass for Industriell matematikk. Har avtalt kontortid på 

linjeforeningskontoret neste uke. Planlegger møte med KTV-er. 

IEL: IEL har funnet nye KTV-er for alle programmene. Vi har vært i programrådmøte og avtalt nytt møte 

i november. Skal i møte med linjeforeningsstyret i morgen. 

ITK: Ferdig med å skaffe KTV-er. Har fikset gruppe med alle KTV-er så vi kan kommunisere lett. Var i 

utvidet ledergruppemøte, og studieprogramrådmøte sist uke. Skal planlegge møte med KTV-er. 

LUR: Vært på ULG-møte (før seminaret). Planlagt KTV-møter og annet internt samarbeid med HTV 

ved NV. 

IIR: Prøver å få alle referansegrupperapporter og emnerapport fra VÅR18 på DOQ. Planlegger besøk 

av FTV neste uke. 

FTV: Jobber med velferdsmidler og med å planlegge turen til Ålesund. 

SR-sak 23/18: Revidering av handlingsplan (Vedtak) 

Erik orienterte om punktene til handlingsplan for SR-IE som ble tatt opp på oppstartsseminaret. 

Forslagene ble gjennomgått og vedtatt i møte. 

Forslag til endringer og vedtak: 

 Stryke linje 15: Utforme konstruktive forslag til bedre arealutnyttelse, som kan gi rom for nye og 

bedre studentarbeidsplasser. Ble vedtatt i møte. 

 Linje 43: Synliggjøre retningslinjer for alle som sitter i referansegruppene og emne-ansvarlige. 

Ble vedtatt i møte. 

 Linje 47: kan få tilsendt rapportene til referansegrupper hvor tiltak ikke har blitt tatt tak i 

(redaksjonelle endringer). Vedtatt i møte. 

 Linje 49: Stryke ", eller i første undervisningstime". Vedtatt i møte. 

 Linje 54: splitte opp, og endre til:  
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o Utarbeide mal for spørreundersøkelser som referansegrupper kan sende ut til 

studentene i faget. Denne burde ta for seg forelesninger, obligatoriske og frivillige 

aktiviteter, og helhetlig oppfatning av faget. 

o Jobbe for at forelesere setter av tid slik at studentene får svart på spørreundersøkelse 

fra referansegrupper. Vedtatt i møte. 

 Linje 70: Utforming av forslag til Åpen dør-policy for ansatte. Vedtatt i møte. 

 Linje 80: Bytte ut fakultet med institutt. ITV-ne må arrangere semestermøter på alle Institutt hvor 

KTV-er (og PTV-er) får møte ledelsen ved instituttet. Vedtatt i møte. 

Handlingsplanen for studentrådet IE ble vedtatt i sin helhet med de endringer som ble vedtatt i 

møte. 

 

SR-sak 26/18: Høring - Politikk for digitalisering og prosessutvikling 

Erik orienterte om at fristen for denne høringen er 3.oktober og at det ønskes at innholdet diskuteres i 

møte og vil gjerne ha innspill. 

 S.3 PBO-prosessen betyr plan, budsjett og oppfølgingsprosessen, som er NTNUs langsiktige 

mål og visjoner samt departementets føringer. Dette danner grunnlaget for NTNUs arbeid med 

strategi og overordnede mål, årlige planer og budsjetter. 

 Dette arbeidet skulle ha vært gjort i nærmere samarbeid med studentene. 

 Dokumentet ligner mer et strategidokument, enn et mål og tiltaksdokument. 

 Målene som er satt er vage og lite målbare. 

 Ønske om en mer spesifikk plan, konkretisering av politikken. 

SR-sak 27/18: FTV stillingsinstruks 

Truls orienterte om at Studentrådet IE trenger å endre et punkt på stillingsinstruks for FTV. Forslag om 
å fjerne punktet - FTV skal ha ansvar for – studentenes helse, miljø og sikkerhet. 
 
Det ble enstemmig vedtatt i møte å fjerne punktet - FTV skal ha ansvar for – studentenes helse, miljø 
og sikkerhet.  
 
Orienteringssak: Velferdsmidler 

Jens orienterte om status på begge utdelingsrunder for velferdsmidler.  

 Velferdsmidlene for første runde på ca. 33 000 kr er delt ut. 

 Fristen for runde to var 16.september. Det har kommet inn mange søknader. 

 FTV-ene vil ha en gjennomgang av søknadene og vil sende ut et forslag til utdeling av resten av 

midlene til ITV-ene i studentrådet IE innen 14 dager (ca. 67 000 kr). 

Eventuelt: 

Truls orienterte om at Studentrådet IE har fått en henvendelse fra Forvaltningsutvalget for 

ingeniørutdanningen (FUI). FUI er et rådgivende utvalg, som skal ivareta den tverfakultære 

koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for bachelorprogrammene. Det sitter 4 

studentrepresentanter i dette utvalget som gjennomfører formøte før hvert FUI-møte for å ivareta 

studentenes interesse og meninger i sakene som diskuteres. 

 Det blir nå opprettet et studentråd SR-ING, der de som skal møte på formøtene blir medlemmer. 

Altså FTV fra ingeniørutdanningen i Trondheim og ITV-ene fra ingeniørutdanningen i Ålesund 

og Gjøvik møter på formøter. 
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 I spesielle saker kommer FUI til å sende ut e-post til alle FTV og ITV fra ingeniørutdanningen for 

å få innspill på saker som det er ønskelig å høre alle parters mening om, og at det da er viktig at 

de svarer. 

 3 parallelle møter i høst med Gjøvik, Ålesund og Trondheim. 

 Det bør være en vara for FTV i Trondheim hvis FTV blir forhindret fra å møte på formøtene. 

 Forslag om å at det skal stå i stillingsinstruksen for FTV at det skal være en representant i FUI. 

TMA4130 forespørsel fra FTV IV 

Truls orienterte om at det har kommet en henvendelse fra FTV-ene på IV om at flere studieprogram på 

IV er misfornøyd med en foreleser som underviser i emnet TMA4130. 

 Foreslår at ITV ved IMF går direkte til instituttleder, FTV sender e-post. 

Samlokalisering styringsgruppe 

Truls orienterte om at SR-IE har fått en henvendelse fra studentrepresentant for styringsgruppa for 

samlokalisering Gøran Sildnes Gedde Dahl (FTV IV). 

 Ønskelig med formøte eller innspill til disse møtene som vil finne sted en gang i måneden. 

 Viktig at vi får med meningene til studentene som blir påvirket av denne prosessen.  

 Joakim Solheim, ITV-representant fra IDI, vil være representant på formøtene til styringsgruppa 

for samlokalisering. 

IIK orienterte om at de har fått en henvendelse fra Vaktmester at det skal være fastmonterte timere på 

kaffekoker og vannkoker i NTNU sine lokaler. Ta kontakt med E-vaktmester som kan fikse dette. 

Hvordan få tilgang til Referansegrupperapporter og få oversikt over hvem som sitter i 

referansegruppene? 

 ta kontakt med det Instituttet og fakultetet og KTV-ene.  

Møtekritikk 

 Ålesund og Gjøvik ble avglemt på runde rundt bordet.  

 Handlingsplanen var godt utarbeidet på forhånd. 

 Godt møte. 

 

 

 

 

 

    

    

 


