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Saksliste:
Godkjenning av innkalling
Innkalling til studentrådsmøte 22.11.2018 og referat fra SR-IE 30.10.2018 ble godkjent i møte.
Runde rundt bordet
IDI: Anna har vært på ledergruppemøte og hatt erfaringsoverføring med nye ITV-en.
Martin har vært på ledergruppemøte: Master i informatikk er omgjort til internasjonal master,
da kan man ikke lenger søke på alle retningene samtidig, men dette ses på og skal rettes opp
før vår opptaket.Vært på dialogmøte med fakultetet: IE har mange forskningsområder som
treffer innenfor IDI, dette er bra og vi ønsker at studentene også skal få merke dette. Jobber
med hvordan. Samlet inn data angående antallet studentarbeidsplasser og studenter og skal
prøve å lage en god oversikt over dette.
IDI Gjøvik: Har vært en rolig periode. Har fått besøk fra Erik og hadde ett fellesmøte mellom
IIK og IDI sine KTV-er, med informasjon og en liten sosial samling.
Forberedelser til Eksamen gjør dette til en rolig periode for studenter.
Vil etter hvert få mer informasjon om prøveforelesninger på Gjøvik som skal foregå på nyåret \
IES: Vært på ledermøte og planlagt tid for studieprogramrådsmøte.
IIK: Dialogmøte med studierådgiver og alle KTV-er, samt påtroppende ITV. Deltatt på
Instituttledermøte, dialogmøte med dekan og dialogmøte med instituttet internt i Trondheim.

IMF: Sigurd har vært på utvida ledergruppemøte og på seminar med IMF.
Har vært på strategiseminaret med IMF og utvidet ledergruppemøte.
Har vært i dialog om det nye forslaget for studieplan for fysmat.
Skal på dialogmøte med IMF og IE neste uke, samt et utvidet ledergruppemøte til i desember.
IEL: På IEL har vi vært i programrådsmøte og programutvalgsmøte. Vi har jobbet med
forbedringer av introduksjonsfaget i Energi og Miljø, og det vil nå bli gjort store endringer i
faget til neste høst.
ITK: ITK har hatt KTV/instituttmøte, og fått inn et par mails med div. Studentsaker
IIR: Sosial aktivitet for studenter ved instituttet gjennom linjeforening Epsilon. Fått i gang
formøter i regi av FUI i Ålesund. Valgvirksomhet. Nytt Kontor er i bruk.
Studentparlamentsmøte.
FTV: Erik har vært på besøk i Gjøvik og snakket med ITV-ene og KTV-ene på IE.
Cecilie har blitt valgt som leder av Studenttinget. Hatt møte med stedlige ledere fra Gjøvik og
Ålesund, samt FTV-er fra andre fakultet med studenter i Gjøvik og Ålesund, angående
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rolleavklaring. Ellers normal møteaktivitet (møte i studieutvalget, ansettelsesutvalget og
Studenttinget).
LUR: KTV-møte. Avholdt Allmøte og Valgt ny HTV for IE, Endra stillingstittelen fra HTV
(Hovedtillitsvalgt) til LTV (Lektortillitsvalgt) for å gjøre det klarere hva stillingen går ut på.
STi: Har deltatt på Internasjonal konferanse. Blandede tilbakemeldinger.
Torsdag 29. november kl. 15 vil det bli en demonstrasjon mot regjeringens forslag om å endre
stipendordningen. Dette er en del av en nasjonal demonstrasjon, hvor flere studentdemokrati
og andre aktører viser sin misnøye mot dette forslaget denne dagen. Det vil publiseres info
etter hvert. Sted kommer på facebook. For å få en god effekt må vi samle så mange som vi
kan, så bli med å vis at dette ikke er greit!
SR-sak 32/18: Handlingsplan for IE-fakultetet 2019
Cecilie orienterte om at IE-fakultetet for tiden jobber med handlingsplanen for 2019. Her har vi
gode muligheter til å komme med innspill til hva fakultetet skal fokusere spesielt på i det
kommende året. Handlingsplanen går ut på høring, men dette er varslet og komme først den
21. november. Derfor kommer dette som ettersendt vedlegg.
Cecilie orienterte om utkastet som er delt i 4 virksomhetsområder og at vi har en workshop
med 4 grupper. Ålesund og Gjøvik jobber hver for seg. Satt av ca. 30 min.
 Se gjerne nærmere på punktet om internasjonalisering og tverrgående innsatsområder.
 Innspill sendes på e-post til FTV-ene innen onsdag 28. November, som sender et
samlet svar til fakultetet.
 Innspill fra workshopen, se vedlegg til referatet.
SR-sak 33/18: Studentvalget 2018
Erik introduserte saken. I denne saken vil vi snakke litt om hvordan dette har fungert i alle tre
byene, og hva som kan gjøres bedre neste år.
 Flyers og standoversikt kom ut for sent.
 Alle ITV-ene stilte opp på kort varsel. Bra jobba.
 IIK sitt valg ble åpnet opp for alle. Få studenter var registrert på riktig institutt. Ikke god
løsning. Det som fungerte var at de varslet alle KTV-ene om valget en uke på forhånd.
Det ble sendt ut en googleform med et skjema hvor man kunne komme med forslag til
kandidater. Det resulterte til 5 kandidater til en ITV. Tips til neste valg.
 IDI veldig gøy å snakke med folk og dele ut godteri.
 IDI Kalvskinnet har hatt god kontakt med KTV-ene som gjorde at flere ønsket å stille.
 Positivt med stand med rollup og gi studentene muligheter for å stemme der og da.
 Utdeling av honning til de som stemte fungerte også positivt.
 Selve valgsiden på nettsidene bør deles opp slik at det ikke blir så mye informasjon på
en gang.
 Vanskelig å finne kandidattekstene. Dette bør endres på til neste valg.
 Positivt å gå inn i forelesninger og snakke om saker som er relevant og betyr noe for
studentene. Eks Matteland.
 Informere om at det er et lønnet verv kan motivere folk til å stille.
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Ålesund vil løsrive seg fra Parlamentet og ha et eget opplegg under valget.
Gjøvik har hatt mange interesserte kandidater og de gikk rundt og snakket med aktuelle
kandidater. Må ha bedre planlegging i forhold til å stå på stand ved neste valg.
Ønske om å få informasjon om hvor mange som har stemt underveis i forhold til innsats
under valget.
IDI Ønsker å bruke linjeforeningsgruppene på facebook til å promotere valget.
Positivt å bruke kontorene til linjeforeningene for å promotere valget.
Det er blitt delt ut premier til de som hadde størst oppslutning ved valget.

O-sak: NTNU sin internasjonale handlingsplan.
Felipe orienterte om NTNU sin internasjonale handlingsplan.




Studieutvalget har bestemt at Internasjonal seksjon og instituttene/ fakultetene skal
samarbeide om å arrangere Internasjonal uke.
Fakultetene/ instituttene kan søke om midler til NTNU til å legge til rette for studenters
mobilitet.
Oppfordrer Studentrådet IE til å jobbe med studentmobilitet for sine studenter.

O-sak: Arbeidet med handlingsplan for Studentrådet IE Arbeidsgruppene for referansegrupper
og studentarbeidsplasser Martin Bjerke orienterte. Se kartlegging. I følge NTNU skal det være
20 % dekning av arbeidsplasser for bachelorstudenter. Planen videre er å få en oversikt over
masterstudentene. Dekningsgraden varierer. Matte har fulldekning. Viktig å kartlegge Gjøvik
og Ålesund også.
Eventuelt


Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ønsker å investere i en
stor kaffetrakter til studentene ved IIK, men kan ikke å gjøre dette gjennom instituttet da
NTNU ikke har rammeavtale med firma som selger slike. Vil gjerne ha tips. Forslag om
at studentene ved IIK søker om velferdsmidler til dette i 2019.



Positivt at engasjementet blant ITV-ene har vært så stor denne høsten. Gjennomføring
av workshop på studentrådsmøtene har bidratt til dette.

Møtekritikk


Positivt med bruk workshop.
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