
 

Studentrådet IE 

 

Møtereferat Studentrådet IE 

 

Sted:                 Gamle fysikk, det store møterom 

Dato:                 19.03.2019 

Klokkeslett:      16:15-18:00 

 

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), Anna Sofie Lunde  (IDI),                                 

Emir Derouiche (IDI), Håkon Johnstuen (IMF), David Ramsvik Andersen (LUR), Anders 

Ulfsnes (IEL), Hanna-Kai Barstad Golberg (IIK), Kamilla Heggelund (IIK), Praveen 

Kirubaharan (IIK), Ari Kraut (IIK), Mina Spremic (IMF), Eirik Ekjord Westerkjær (ITK), 

Ingebrigt Reinsborg (ITK), Martin Christian Skei Ericsson (IES), 

  

Frafall:  Martin Bjerke (IDI)          

  

Møteleder:      Magnus Iben Holt 

Observatør:    Åste Hagerup (STi) 

 

Referent:         Kristin Eggen       

   

 

 

 

 

 



Saksliste:  

Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling til studentrådsmøte 19.03.2019 og møtereferat SR-IE 26.02.2019 ble 

godkjent i møte. 

 

Runde rundt bordet  

IDI: Anna har hatt KTV og PTV-møte, vært på ledergruppemøte og Semestermøte med 

IDI. 

IIR: Klaus har deltatt på Studentparlamentsmøte. Intervju og prøveforelesning stilling 
matematikk. FUI-formøte. Hørt med folk vi tror er egnet som ITV. Besøk av FTV-er på 
Torsdag. Forberedelser til stand - Felles rekruttering med studentparlamentet. Prøve å 
arrangere egen stand på lab-bygget? Marcus har deltatt på formøte til NSO via Skype. 
Klaus har deltatt på møte i Studieprogramråd for data. 
 
IES: Siden sist har Martin vært på ledermøte og studieprogramrådsmøte, samt funnet 2 

nye kandidater til ITV for IES til valget. 

IEL: IEL har hatt KTV-møte. Vi har deltatt på innovasjonsmøte på instituttet, der 

agendaen blant annet er hvordan man kan involvere studenter i innovasjonsarbeid. Et 

emne i fysikk som studentene ved Energi og Miljø tar har fått mye kritikk, og vi har fulgt 

opp dette arbeidet med Institutt for fysikk. Videre har vi hatt kontorvakt på emil-kontoret 

- noe som gikk bra. Vi har i tillegg begynt på en ny ansettelsesrunde.  

IIK: Praveen har vært på valg-blæsting. Det var ganske bra og informativt. 

Hatt møte med KTV-ene for å høre hvordan semesteret går og hvordan de har det i de 

ulike fagene. 

Det har blitt opprettet en utvidet ledergruppe ved IIK som blant annet jeg og Hanna-Kai 

er med i. Vet ikke helt hva det går ut på eksakt, men det får vi snart vite. 

Hadde kontorvakt på linjeforeningskontoret sammen med Anna(IDI). Tror dette er noe 

som kan være bra å gjøre for de ulike instituttene som deler linjeforening. Har vært med 

på HMS-vernerunde, pedagogisk evaluering, dialogmøte med SPR og fakultetet. Vi har 

også hatt møte med ITV-ene på IIK som sitter på Gjøvik. 

IIK Gjøvik: Sak 1: 

IIK strategi seminar i Danmark på DTU. Veldig interessant å høre ansattes og Phd 

studenters syn på instituttet. Seminaret gikk ut på hva slags strategi de skal ha for 

organisering av instituttet og hvordan bedre samarbeidet mellom campus. 

Sak 2: 

En student fra førsteåret BitSec ble funnet død forrige uke. Studenter og ansatte er 

informert, og rådgiver og campusprest er til disposisjon for de som skulle ønske det. 

Minnestunden vil bli holdt på campus førstkommende torsdag hvor familie, studenter og 

ansatte kan delta.  

   



LUR: Jeg har vært på studieprogramrådet for LUR og samler aktivt inn informasjon til 

revisjon av studieplanen vår :) 

IMF: Mina har hatt kontorvakt på Matteland. Var en sak i forbindelse med  

veiledervalg. Det løste seg til slutt. Studieretningsutvalget har tatt det opp.  

IMF er vi i gang med å oppdatere nettsiden for bachelorstudiet i matematiske fag.  

Ellers skal det gjennomføres intervju og prøveforelesninger i forbindelse med   

ny stilling som førsteamanuensis i begynnelsen av april. 

 

ITK: Vi har vært på HMS-møte og HMS-runde på EL-bygget. Har vært på lærer-
/allmøte, studieprogramråd. Studieprogramråd skilles nå ut av lærermøtene, så det blir 
årlige møter i stedet. Første er neste uke (13). Har svart på noen spørsmål om hvem 
som kan få leseplasser osv., og hatt vakt på linjeforeningskontor. Finner ny KTV til 2. 
klasse Kybernetikk. 

 
FTV: Sofia har deltatt på Studenttingsmøte hvor det ble vedtatt resolusjon om at NTNU 
og regjeringen skal støtte nybygg på samfundet med 60 mill. Sammensatt LMU og UU. 
Pantepenger blir gitt til- Regnskogsfondet. Planlagt tur til Gjøvik 22.mars. 
UU-møte - studiebarometeret, studentombudets årsrapport, merittering av forelesere  
Deltatt i Ansettelsesutvalget, valgorienteringsmøte og forberedelse av valget og allmøte. 
Anzhelika har vært på flere møter angående valguken og planlagt allmøte.  
Jakob og Magnus har deltatt på møter med fakultetet og planlagt valg og allmøte. 

 

STi: Jeg har jobbet en del med forberedelser til landsmøte til Norsk studentorganisasjon 

som skal være tidlig i april. I helgen var jeg på formøte i Oslo for å forberede oss 

sammen med delegasjonene fra andre studentdemokratier i Norge. Ellers har jeg vært 

på en workshop sammen med arbeidsgruppen som ser på prosesser for begrunnelse 

og klager på eksamen. Jeg har også jobbet en dele med samlokaliseringsprosjektet 

med flytting av del institutter. Bortsett fra dette har jeg brukt mye tid på å forberede 

saker til STi-møte som skal være på torsdag 21.03.19.  

O-sak 15/19: Valg 2019 

Sofia orienterte om kommende valg.  

 Blæsting uke 13 og valg uke 14. 

 Ikke kontortid i de neste 2 ukene.  

 Alle må bidra med å stå på stand. Sofia sender ut en oversikt i løpet av 

morgendagen. 

 Informerte om at det skal være valg for 3 nye FTV-ere. Et suppleringsvalg for en 

FTV som skal sitte et semester (01.08.19- 31.12.19) og 2 FTV-ere som skal sitte 

i perioden 01.08.19-31.07.19.  

 I valget i høst ble det gjort en feil. I vedtektene står det at det skal velges to 

FTVer for perioden 01.08. - 31.07. og to for perioden 01.01. - 31.12.  

 Det vil komme en link til valget for registrering av kandidatur. 

 Hvert institutt blæster i minst to forelesninger. Gjerne i større emner.  



 Forslag å lage en oversikt over hvilke emner man går i slik at vi ikke går i de 

samme forelesningene. Sofia sender ut dette. 

 

 

O-sak 16/19: Velferdsmidler 

Magnus orienterte om saken. 

 Det er laget oppdaterte retningslinjer for utdeling av velferdsmidler. Resultater fra 
SHoT-undersøkelsen som utgangspunkt. Selve dokumentet finnes på T-område.  

 Oppfordrer ITV-ene til å se etter gode prosjekter/ arrangementet på sine institutt 
som eventuelt kan søke midler.  

 Løpende behandling av søknader under kr. 5000.-. De vil bli behandlet innen 2 
uker etter mottatt søknad. 

 For søknader over kr.5000.- gjelder følgende søknadsfrister:  
1. april 2019 og 1. oktober 2019  

 Velferdsmidler blir en sak på allmøte 1.april. Oppfordre linjeforeningsledere til å 
delta på allmøte. 
 

SR-sak 17/19: Høring om EVU (etter- og videreutdanning) 

Det er utarbeidet to rapporter for ulike deler av EVU arbeidet til NTNU. EVU forventes å 

bli en vesentlig del av NTNUs utdanningstilbud i årene framover. Tydelig arbeidsdeling 

mellom nivåene og fleksibilitet i ressursallokering vil være nødvendig for at NTNU skal 

framstå som profesjonell tilbyder av EVU. Det stilles følgende spørsmål til begge 

rapportene: 

o Vi ber om kommentarer til beskrivelsene av dagens situasjon og framtidas 
behov.  

o Vi ber om synspunkter og motforestillinger på anbefalinger gitt i de to 
rapportene. 

o Frist 3.April 
 

 Vedlagt i innkallingen finner dere begge rapportene. 

 Saken utgår. Høringen vil bli tatt opp på kontortiden til ITV-ene. 

Eventuelt 

Studiebarometeret 

 Sofia skal sende ut en presentasjon av resultatene fra Studiebarometeret som 

dere ITV-ere kan bruke i møter med instituttet. 

 

Vedtekter for Studentrådet IE 

Magnus orienterte om at FTV-ene ønsker en gjennomgang av vedtektene. Det ble 

gjennomført en workshop i møte.  

 

 

 



Forslag til endringer: 

 Utfordring på IIK for fjerde klasse kondek er på utveksling i valgperioden og kan 

ikke stemme. De andre studentene hører til IE. 

 3.1 Valg av representanter, forslag- det skal endres til at valg av representanter  

til SR-IE skal etterstrebe elektronisk valg. 

 

 3.1 – Skal det stå at det må være et krav om at FTV-ene skal være student i 

Trondheim? Det er studentmassen som bestemmer hva som skal stå i 

vedtektene.  

 Det bør være en student fra Trondheim slik at gruppa kan være samlet og mye 

foregår orientering og møter foregår byen. 

 Aktuelt å ta opp med ledelsen på fakultetet. 

 

 2.2 Allmøte- forslag- bør det være tydeligere tidsfrister i forhold til innkalling.  

 Det må være to forskjellige frister på innkallingen for at FTV-ene skal kunne 

forberede sakene. 

 

 3.3. Forslag om at det skal endres til å etterstrebe at det skal velges en FTV med 

studiebakgrunn siv.ing, en realfag, og en bachelor ingeniør.  

Prøvekvotering - 10 stemte for forslaget å endre punkt 3.3 til å etterstrebe FTV med ulik 

studiebakgrunn og 10 stemte imot forslaget. Forslaget tas med til allmøte.  

Forslagene fra workshop ble samlet inn og blir tatt opp på allmøte for studentene på IE 

fakultetet 1.april. 

Møtekritikk 

 FTV-ene beklager at høringen om EVU ikke var forberedt til møte. 

 Forslag om at FTV-ene markerer hva som bør leses i saksdokumenter slik at blir 

enklere for ITV-ene å forberede seg til SR-møtene. 

 Workshopen med vedtektene kunne vært fordelt punktvis i arbeidsgruppene. 

 Positivt at vedtektene ble godt gjennom på møte. 

 

SR-sak 18/19: Workshop i arbeidsgrupper 

Studentrådet IE ble delt i arbeidsgrupper hvor de hver for seg diskuterte hvordan de 

skal oppnå ønsket resultat og eventuelle løsninger.  

 

 

 

 


