
   

 

   

 

 

Studentrådet IE 

Møtereferat Studentrådet IE 

 

Sted: Gamle fysikk, det store møterom 

Dato: 22.01.2019 

Klokkeslett: 16:15 – 18:00 

 

  

  

Tilstede: 

 

 

 

 

 

 

Observatør: 

Frafall: 

 

Møteleder: 

Ordstyrer: 

Referent: 

Anzhelika Seliverstova (FTV), Jakob Lønnerød Madsen (FTV), Sofia Godø 

(FTV), Magnus Iben Holt (FTV), Jostein Furnes (IDI Gjøvik), Matias 

Haugum (IES), Martin Christian Skei Ericsson (IES), Liv Ringheim (IEL), 

Klaus Dyvik (IIR), Macus Ilstad (IIR), Mina Spremic (IMF), Anna Sofie 

Lunde (IDI), Emir Derouiche (IDI), Martin Bjerke (IDI), Hanna-Kai Barstad 

Golberg (IIK), Praveen Kirubaharan (IIK) Ingebrigt Reinsborg (ITK), Ari 

Kraut (IIK), Håkon Johnstuen (IMF) 

 

Eirik Ekjord Westerkjær (ITK), David Ramsvik Andersen (LUR), Anders 

Ulfsnes (IEL), Kamilla Heggelund (IIK),   

Åste Hagerup (STi) 

Åste Hagerup (STi) 

Kristin Eggen 
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Saksliste: 

Godkjenning av innkalling 

Innkalling til studentrådsmøte 22.01.2019 ble godkjent i møte. 

Åste ble godkjent som ordstyrer og møteleder og Kristin som referent. 

 

Runde rundt bordet 

IDI: Martin ble ITV høsten 2018, studerer master i informatikk.  Anna Sofie ble ITV høsten 

2018, studerer master datateknologi. Emir ny ITV våren 2019, studerer bachelor dataingeniør. 

IDI Gjøvik: Jostein ble ITV høsten 2018, studerer bachelor dataingeniør. Ari Kraut ny ITV 

våren 2019, studerer bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet. 

IES: Matias ny ITV våren 2019, studerer master elektronisk systemdesign og innovasjon. 

Martin ble ITV høsten 2018, studerer bachelor elektroingeniør. 

IIK: Praveen ny ITV våren 2019, studerer master kommunikasjonsteknologi. Hanna –Kai, ble 

ITV høsten 2018, studerer master kommunikasjonsteknologi. 

IMF: Håkon ny ITV våren 2019, studerer bachelor matematiske fag. Mina ble ITV høsten 2018, 

studerer master industriell matematikk. 

IEL: Liv ble ITV høsten 2018, studerer master elektriske kraftsystemer. 

ITK: Ingebrigt ny ITV våren 2019, studerer master kybernetikk og robotikk. 

IIR: Klaus ny ITV våren 2019, studerer bachelor dataingeniør. Marcus ble ITV høsten 2018, 

studerer bachelor ingeniør automatiseringsteknikk. 

FTV: Sofia ny FTV våren 2019, studerer master elektronisk systemdesign og innovasjon, 

Magnus ny FTV våren 2019, studerer elektronisk systemdesign og innovasjon. Anzhelika ny 

FTV våren 2019, studerer bachelor informatikk. 

Jakob ny FTV våren 2019, studerer bachelor dataingeniør. 

Konsulent: Kristin konsulent for studentrådet IE. 

STi: Åste ny læringsmiljøansvarlig i arbeidsutvalget og vil delta på studentrådsmøtene til 

Økonomi 2019. Har tidligere vært FTV ved SU.  
 

 Åste hadde en gjennomgang av møtekultur på Skype. 

 Viktig å huske på å snakke høyt og tydelig i møte. 

 En bør ikke gjemme seg bak en pc-skjerm. 

 

SR-sak 01/19: Oppstartspunkter våren 2019 

Møteteknikk + Slack: 

Magnus hadde en gjennomgang av møteteknikk for studentrådsmøtene (se vedlegg 

møteteknikk i mappe for nye ITV). 

 SR-IE praktiserer 2 replikker pr innlegg. 

 Slack, en gjennomgang. Fint om alle kan registrere seg på slack innen 14 dager. Alle 

skal være lagt til på de ulike kanalene som er opprettet. 

 En kan sende direktemeldinger til alle.  
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Oppdatering av plakater: 

 Det vil bli tatt bilder på studentrådsmøte eller på oppstartsseminar. 

Kontorvakter 

 Sofia orienterte om at ITV-ene i studentrådet IE har faste kontorvakter hver uke på 

kontoret på Studentdemokratiet sammen med en av FTV-ene.  

 Positiv erfaring med at ITV-ene fra samme institutt har vakter sammen.  

 Tema på kontormøtene kan være studentsaker ved instituttene, diskutere aktuelle tema 

og innspill til høringer.  

 SR-IE har hatt god erfaring med å sitte på linjeforeningskontorene på disse vaktene. 

 

Orientering om T:området 

  Kristin orienterte om nytt felles arbeidsområde i NTNU sitt interne arkivsystem for 

medlemmene i studentrådet IE SR-IE).  

 I mappen for studentrådet IE finner dere vedtekter, instrukser, møtereferat, 

erfaringsskriv, møteplaner og lignende som er nyttig i vervet som tillitsvalgt. 

 Dere kan kopiere dokumenter, men ikke flytte på mapper og dokumenter.  

 Det er også opprettet en egen arbeidsmappe (“Brukere”) for vært institutt og for FTV-

ene. 

 

Studieprogramråd 

 Sofia orienterte om at det skal være 2 studentrepresentanter pr studieprogramråd ved 

instituttene. Fint om ITV-ene kan gi en tilbakemelding om hvem som skal sitte i de ulike 

studieprogramrådene innen onsdag 23.januar til FTV@sr-ie.no 

 

SR-sak 02/19: Handlingsplan 

Sofia presenterte saken. Ved nytt studentråd skal handlingsplanen til SR-IE revideres. Sette 

opp prioritet på saker og eventuelt fordele arbeidsgrupper.  

 Handlingsplanen for våren 2019 vil bli vedtatt på neste studentrådsmøte 10. Februar 

2019. 

 Det vil bli opprettet arbeidsgrupper på de sakene som man ønsker å prioritere våren 

2019. 

 Vi ønsker å prioritere saker som vi faktisk har mulighet for å jobbe med. 

 

Diskusjon om handlingsplanen våren 2019: 

Hvilke saker bør være på høy, middels eller lav prioritering? Hvilke sake bør vi fortsette å 

jobbe med denne våren? 

 

Høy prioritering:  

 Bør være ikke mer enn et par saker.  

 Sikre nok studentarbeidsplasser. Dette bør vi fortsette med. Det er for lite plasser også i 

Gjøvik og Ålesund. 

 I høst ble antall studentarbeidsplasser i Trondheim ved fakultet for IE kartlagt. 

mailto:FTV@sr-ie.no
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 Martin ITV IES informerte om at Instituttet åpnet opp for ekstra plasser i 

eksamensperioden høsten 2018. Dette ble tatt opp på dekanmøte. Informasjonen kom 

ikke tydelig frem til studentene, men er et godt tiltak som vil videreføres. 

 Campusutvikling, skal dette inn i handlingsplanen med konkrete tiltak? Utveksling, 

Studenttinget jobber med dette kontinuerlig, men det er ikke mye SR-IE kan gjøre 

direkte. Viktig at SR-IE svarer på innspill til eventuelle høringer.  

 

Middels prioritering: 

Forbedring av læringsassistentordninga:  

 Hvordan sikre at de får god nok opplæring. Bør det utarbeides en attest / bekreftelse til 

de som er med på denne ordningen.  

 Alle som skal bli læringsassistenter skal gjennomføre LAOS –kurs. På Gjøvik blir det 

tilbudt LAOS kurs en gang i året. Anbefaler å jobbe med at det blir tilbudt slike kurs 

hvert semester.  

Kvalitetssikring av emner: 

 Arbeidsgruppa har i høst jobbet med å lage en standardisering/ skjema for bruk til 

tilbakemeldinger i emner for referansegruppene på IE. Arbeidet ble ikke ferdig. Våren 

2019 legge til rette for å utarbeide en mal for spørreundersøkelse som en ressurs for 

referansegruppene. 

 Studentene kan klage på formelle feil. For eksempel hvis det blir gitt oppgaver på 

eksamen som ikke står i emne-beskrivelsen/ som blir gitt utenfor pensum. 

 Er det en regulering av referansegruppemøter, hvor ofte og skal det gjennomføres et 

møte etter eksamensperioden? Enkelte som har vært i referansegrupper har opplevd at 

foreleserne ikke ønsker dette. Forslag om at dette bør tas opp i studieprogramrådene. 

Bedre kommunikasjon / samarbeid med linjeforeningene: 

 Det er nå etablert et samarbeid med linjeforeningene. 

 Forslag om at dette punktet blir tatt ut av handlingsplanen og blir en del av den daglige 

driften/ årshjulet til SR-IE. Opprettholde kontakten med generell informasjonsflyt om 

studentpolitikken og ved valg av nye tillitsvalgte. Linjeforeningene har størst direkte 

kontakt med studentene. 

 Forslag at det skal være minst et fast møte med linjeforeningene hvert semester. 

 Gjøvik opplever også bedre kommunikasjon med linjeforeningene.  

 Forslag om at det skal gis tilbakemelding til linjeforening fra møter SR-IE som angår 

studentene. 

Lav prioritering: 

 Campusprosjektet – fortsette med informasjonsflyt. 

 

 Åpen dør policy. På Gjøvik fungerer dette godt. Anbefaler at Trondheim jobber med 

dette. Det er lettere å ta opp ting. Diskutere dette videre. 

 Dette varierer fra institutt til institutt. 
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SR-sak 03/19: Lokalisering  

Anzhelika orienterte om at det har kommet inn en høring om faglig lokalisering på NTNU og at 

det ønskes innspill fra SR-IE. Medlemmene ble delt inn i arbeidsgrupper og workshop ble 

gjennomført i møte. 

 Innspill kan sendes til FTV@sr-ie.no  

 

SR-sak 04/19: Orienteringssak om Campusutvikling  

Jakob orienterte om denne saken. Denne saken ble tatt opp på fakultetsstyremøte for IE 

12.12.18. 

 

Eventuelt  

 Husk å melde dere på til seminar og tillitsvalgtkonferanse 8.-10.februar. Kristin sender 

ut en påminnelse til de som ennå ikke har meldt seg på. 

 På første Studenttingsmøte våren 2019 skal det velges 25 delegater til årsmøte i 

Nasjonalt Studentorganisasjon. Nærmere informasjon vil bli sendt på e-post. 

 

Møtekritikk 

 Fint med workshop. 

 God møtestruktur. 

 Saker som angår Trondheim bør tas opp til slutt. Dette har å ta hensyn til Ålesund og 

Gjøvik. 

 Bli bedre på tidsbruk og datateknikk. 

 Oppfordrer alle til å ta ordet på møtene. 

 Gode diskusjoner i møte. 

mailto:FTV@sr-ie.no

