Møtereferat
Gjelder: Møte i Studentrådet IE
Møtetid: 10.02.2019
Klokkeslett: 10:15-12:00
Møtested: Dolmsundet Hotell
Referent: Anzhelika Seliverstova
Tilstede:

Anzhelika Seliverstova (FTV), Jakob Lønnerød Madsen (FTV), Sofia Godø (FTV),
Magnus Iben Holt (FTV), Jostein Furnes (IDI Gjøvik), Matias Haugum (IES), Liv
Ringheim (IEL), Klaus Dyvik (IIR), Marcus Ilstad (IIR), Mina Spremic (IMF), Anna
Sofie Lunde (IDI), Emir Derouiche (IDI), Praveen Kirubaharan (IIK), Ingebrigt
Reinsborg (ITK), Ari Kraut (IIK), Håkon Johnstuen (IMF), David Ramsvik Andersen
(LUR), Anders Ulfsnes (IEL)

Frafall:

Martin Christian Skei Ericsson (IES), Martin Bjerke (IDI), Hanna-Kai Barstad
Golberg (IIK), Eirik Ekjord Westerkjær (ITK), Kamilla Heggelund (IIK)

Observatør:
Møteleder:

Åste Hagerup (STi)

Ordstyrer:

Åste Hagerup (STi)

Saksliste

Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling til studentrådsmøte 10.02.2019 ble godkjent i møte.
Runde rundt bordet
IDI: Anna har snakket med ledelsen til instituttet om å få flyttet på to eksamener som har 14 timers
mellomrom mellom hverandre.
IIR: Har vært i FUI formøte, ITV-forum, møte i Studentparlamentet. Hatt en liten sak om misnøye
ved eksamen. Tror det løste seg, men følger opp.
IES: Matias har deltatt på kontorvakter siden sist. Og seminar.
IEL: Har vært på møte med nye linjeforeningsstyret på EMIL for å snakke om videre samarbeid.
LUR: Har jobbet med alternativ oppstart for de som ikke ønsker å drikke. Spesielt med tanke på
muligheten å gjøre forhåndsundersøkelser for å gi oss et innblikk i om vi burde organisere
faddergruppene annerledes enn i fjor, og etableringen av alkoholfrie faddergrupper etter behov.
ITK: Ingebrigt har deltatt på tillitsvalgtkonferansen før seminaret og på kontortidene.
IMF: Håkon har hatt kontortid på linjeforeningskontoret og profilert seg som ITV for
matematikkstudentene. Ellers har han vært på møtet med styret på IMF der de snakket om budsjett
og handlingsplan for 2019.
IIK: Praveen har samlet inn tilbakemeldinger fra studenter som følte at det ene faget ikke var så bra,
og skal ta med dette videre. Ellers har han prøvd å være synlig for studentene.
Ari har siden siste møte jobbet med to saker. Den ene er en misnøye fra en gruppe 1.års studenter
angående eksamen i grunnleggende programmering. Studentene mener eksamen var urettferdig
lengre og vanskeligere enn tidligere eksamener, og at strukturen på den var annerledes. I denne saken
har vi tatt kontakt med underviser og rådgiver for å finne en løsning.
Sak 2 gjelder misnøye til et helt emne. Emnekoden er IMT3004, hvor det både er studenter fra Gjøvik
og Trondheim er svært misfornøyd med oppsettet, strukturen og mengden usikkerhet i emnet.
Studentene ved Gjøvik har selv vært i kontakt med underviser og eneansvarlig, hvor kompromisser
og avtaler har gjort det slik at de er fornøyde. Likevel er det ønskelig at kvaliteten på
gjennomføringen av emnet blir betraktelig bedre til neste klasse skal ta den.
FTV: Jakob har vært med på planleggingen av seminaret. Har vært på ledergruppe møter hos
fakultetet og har vært med på FTV-Forum hvor oss FTV-er diskuterte valget som kommer og
hvordan vi skal gjøre ting fremover. Vi FTV-er har hatt et par kontormøter, hvor vi har planlagt litt
seminar og tatt opp saker vi hadde.
SR-sak 05/19 (Vedtak): Revidering av handlingsplanen
Sofia presenterte eventuelle endringer til handlingsplanen. SR diskuterte hvilke saker i
handlingsplanen skal prioriteres denne våren.
Diskusjon om handlingsplanen våren 2019:

● Ha flere arbeidsgrupper med færre mennesker.
● Handlingsplanen vedtas på neste SR-møtet.
● Legge ut planen for alle SR-medlemmer slik at alle kan kommentere på den.
Forbedring av læringsassistent-ordninga:
● De som har jobbet med denne saken tidligere har gitt lite tilbakemelding.
● Ønske om at fokuset skal være oppfølgning av tilbakemeldinger.
● SHoT-undersøkelsen viser tydelig at flere studenter ønsker bedre tilbakemelding ordning.
● Utarbeide en spørreundersøkelse om LAOS. Dette arbeidet kan eventuelt videreføres til neste
semester.
Samarbeid med linjeforeninger:
● Forslaget om å fjerne dette punktet fra middels prioritering da det menes at det allerede er
utarbeidet et godt samarbeid med linjeforeninger ble vedtatt. Det ble lagt til punkter inn i
hvert semester-delen for å vedlikeholde den kontakten.
Utveksling:
● Som et studentråd er det lite man får gjort med utveksling, men Sti har flere knapper å trykke
på i denne saken.
● Studentrådet burde holde seg oppdatert ved å kommunisere med studentrepresentanter i
forvaltningsutvalget.
● Det mangler en strukturert oversikt som har all informasjon og felles punkter om hvem man
skal gå til og hvordan man søker.
● ITV’er på ØK har tidligere laget en “step-by-step” veiledning om utveksling. Denne sies å
fungere veldig bra.
● Rapportene for utveksling på IMF er ikke av god kvalitet.
● For å nå ut til flere og gjøre informasjonen lett tilgjengelig bruke linjeforeninger til å publisere
utarbeidet instrukser i form av wiki-sider.
○ Abakus (linjeforening for datateknologi og kommunikasjonsteknologi) har startet med
en slik ordning. Mulighet å spørre om eventuelle tips hvis SR IE velger å jobbe i denne
retningen.
SHoT-undersøkelsen:
● SHoT-undersøkelsen ble lagt inn som eget punkt på middels prioritering ved votering.
● For å prøve å redusere problemene IE fakultetet har prøve å ha inn kampanjer,
informasjonsspredning, bruke kanaler vi har tilgang til.
● Ha eget punkt for oppfølging av resultater av shot-undersøkelsen.
● Alkoholfri fadderuke er et tilbud å jobbe for.
● Studentrådet har koblinger til både institutter og fakultet sammen med velferdsmidler-ordning
åpner dette for en stor påvirkningsmulighet.
SR-sak 06/19: Inndeling av arbeidsgrupper
Student-arbeidsplasser : Praveen Kirubaharan (IIK), Ingebrigt Reinsborg (ITK), Emir Derouiche (IDI)
● På Gjøvik har man ikke plass og det er en vanskelig sak å jobbe med når det er uklart hva man
skal gjøre.
● I høst ble det utarbeidet en oversikt over hvor mange arbeidsplasser det er på hvert sted. Det ble
avdekket et avvik. Da dekningsgrad av arbeidsplasser er mindre enn minimum (20%) i dag.
○ Veiledende tildelingsprinsipper av arbeidsplasser for ansatte og studenter

● Alt av mangel på arbeidsplasser er kartlagt, sette i gang arbeidet med å få ordning på flere og
bedre arbeidsplasser.
LAOS: Ari Kraut (IIK)
● Lage en undersøkelse og sende den ut.
● Ari vil ikke jobbe alene med denne saken, vil ha hjelp fra andre i arbeidet med denne saken.
Satsing på referansegrupper: Matias Haugum (IES), Klaus Dyvik (IIR), Mina Spremic (IMF), Anders
Ulfsnes (IEL)
SHoT-undersøkelsen: Jostein Furnes (IDI Gjøvik), Liv Ringheim (IEL), Anna Sofie Lunde (IDI),
Håkon Johnstuen (IMF), David Ramsvik Andersen (LUR)
Har ikke uttrykt noen ønsker på møtet: Marcus Ilstad (IIR), Martin Christian Skei Ericsson (IES),
Martin Bjerke (IDI), Hanna-Kai Barstad Golberg (IIK), Eirik Ekjord Westerkjær (ITK), Kamilla
Heggelund (IIK)
SR-sak 07/19: SR-IE og sosiale medier
● Diskutere på kontorvakter hva slags linjer vi skal legge på rundt sosiale medier for å få mer
engasjement. Hvilket innlegg kan være interessant å lese om for studenter?
● Vi ønsker å oppnå god kommunikasjonsflyt til studenter. Hvordan kan vi få det til på best
mulig måte?
SR-sak 08/19: Kontorvakt rutiner
● Workshop institutt for institutt der man snakker gamle og nye hva som har fungert og ikke.
● Tid for å diskutere aktuelle saker, men også workshops med høringer da får komme med mer
utdypende input.
● Hvis ikke det er så mye på dagsorden, kan det å sitte på linjeforeningskontor være veldig
nyttig. Mulighet å møte mange studenter og høre hva som opptar de.
●
O-sak 09/19 Medarbeidersamtaler
● Medarbeidersamtaler for ITV-er i Trondheim foregår i uke 7. Kristin og en FTV er tilstede.
● Medarbeidersamtaler i Gjøvik og Ålesund vil bli tatt når FTV-ene er på besøk senere i
semesteret.
● Hva synes dere så langt? Hva vil dere jobbe med? Hva synes dere om oss?

Eventuelt:
● Velferdsmidler
○ Forslag om å endre frister og retningslinjer.
Møtekritikk:
● Viktig å kunne møteetikk hvis man vil få til et produktivt møte
● Litt rotete
● Bra engasjement rundt bordet, spesielt rundt SHoT-undersøkelsen
● Noen punkter burde vært tydeligere
● Bli bedre til å høre på ordstyrer
● Bra møte

