Studentrådet IE

Møtereferat Studentrådet IE
Sted: Gamle fysikk, Store møterom
Dato: 30.04.19
Tid: Kl.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), , Anna Sofie Lunde (IDI), Emir Derouiche (IDI),
Håkon Johnstuen (IMF), David Ramsvik Andersen (LUR), Anders Ulfsnes (IEL),
Hanna-Kai Barstad Golberg (IIK), Praveen Kirubaharan (IIK), Ari Kraut (IIK),Eirik
Ekjord Westerkjær (ITK), Ingebrigt Reinsborg (ITK), Martin Christian Skei Ericsson
(IES), Martin Bjerke (IDI), Kamilla Heggelund (IIK)
I tillegg var de nye tillitsvalgte tilstede.
Frafall: Marcus Ilstad (IIR), Mina Spremic (IMF)
Møteleder: Jakob Lønnerød Madsen
Observatør: Aaste Hagerup(AU)
Referent:
Kristin Eggen

Saksliste:
Innkalling Studentrådsmøte IE 30.04.19 og møtereferat 02.04.19 ble godkjent i møte.
Runde rundt bordet
IEL: Vi har vært i møte med linjeforeningsstyret og vært i referansegruppemøte for
master (ny-oppstartet).
IDI: Emir har siden sist har jeg vært på en prøveforelesning for Drift.
Anna har stått på stand til En Psykt Vanlig Uke og vært på ledergruppemøte:)
IDI Gjøvik: Ny ITV er valgt, opplæring vil starte fortløpende. Fag for de nye linjene
fastsettes fortsatt, og kommer ut om kort tid forhåpentligvis. Har fått søkertall til
høsten. Fornøyd med Programmering, men Dataingeniør har en nedgang, har lokale
teorier på hvorfor, men ikke noe definitivt. Erfaringsskriv jobbes med, og vil komme
inn på fellesmappen når det er ferdig.
IES: Matias har deltatt i Studieprogramrådet og tatt opp diverse ting rundt noen
emner.
Martin har vært i ledermøte og ordnet åpning av kretslab i P15 som lesesal i
eksamenstiden.

IMF: Vi har deltatt på stand med Psykt vanlig uke. Ellers har vi vært med på
prøveforelesninger som medlem av pedagogisk komité i forbindelse med nye
stillinger på instituttet.
IIK: Siden sist har vi i IIK hatt et studieprogramrådsmøte hvor vi gikk gjennom de
ulike studieprogrammene i instituttet og hvordan forbedre disse.
Vi har også jobbet med kommunikasjonsflyten mellom studentene og instituttet.
IIKG: Siden sist har jeg gått inn i stillingen som kommunikasjonsansvarlig ved
Studentparlamentet Gjøvik og Markedsføringsansvarlig ved Start Gjøvik. Grunnen til
at jeg tar opp dette, er den gjentagende observasjonen at flere av organisasjonene
og vervene her på Gjøvik sliter med lite engasjement blant studentene. På bakgrunn
av dette, og undersøkelser gjort når det kommer til den mentale helsen til studenter,
har jeg bestemt meg for å gå inn for å endre denne kulturen her på Gjøvik. Jeg har
vært i kontakt med flere av de ansatte og organisasjonene, og de fleste ønsker å
bidra til denne endringen. Jeg har derfor jobbet med å finne flere studenter som
ønsker å øke engasjementet og samholdet, og sendt de inn i verv. Jeg kommer
derfor til å jobbe videre med dette gjennom de neste semestrene. Spesielt når de nye
studentene kommer.
ITK: Semestermøte med KTV-er/instituttet. Arbeidet med saker som dukket opp da.
LUR: Jeg har vært på stand for "en Psykt vanlig uke". Også vært med å planlegge et
møte mellom oss lektortillitsvalgte, og institutt for lærerutdanning.
IIR: Klaus har deltatt på Studentparlamentsmøte og FUI formøte. Har vært på
Seminar i studieprogramrådet for nytt studieprogram. Nye medlemmer for IIR blir
Emil Elton Nilsen og Yusuf Harmankaya Data 1. året.
FTV: 3 av FTV-ene har siden sist vært på ekskursjon i 3 uker. Anzhelika har lest
gjennom alle søknader om velferdsmidler og bare prøver å holde seg oppdatert på
hva som har skjedd i studentdemokratiet siden sist.
Jakob har organisert valget og deltatt på ledergruppemøter og FUI-møte.
Sofia har forberedt forslag til handlingsplan.
Magnus har oppdatert seg på hva som har skjedd i studentdemokratiet siden sist.
AU: Jeg har blant annet deltatt på konstituerende møte i Velferdsstinget hvor det ble
valgt nytt arbeidsutvalg som skal lede VT fra høsten. Det har også blitt avholdt et
STi-møte hvor det ble valgt representanter til diverse råd og utvalg, samt at det ble
vedtatt en resolusjon om samisk kultur i utdanningene til NTNU. Dette kan dere lese
om på hjemmesiden til Studenttinget.
Jeg har vært tilskuer på det Bystyremøte som vedtok planprogrammet for videre
utbygging av NTNU sitt nye campus. Dette gjort med forbehold om at campus må
gjøre utredning for alternativer for rivning i Grensen.
Jeg har også vært ute og reist en del i det siste. Før påsken var jeg en tur til Ålesund
for delta på valgmøtet til Studentparlamentet der og før det igjen var jeg to turer til

Tromsø. På den ene turen deltok jeg på en nettverkssamling for likestillingsarbeidet i
akademia og på den andre turen deltok jeg på matte, naturfag og teknologikonferansen.
Landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon ble også avholdt tidligere i april i Tønsberg
hvor ny velferdspolitikk og utdanningspolitisk plattform ble vedtatt, samt at et nytt
arbeidsutvalg ble valgt.
Ellers har jeg jobbet en del med diverse arbeidsgrupper som ser på systematisk
mottak av førsteårsstudentene, nye risiko- og avvikssystemer og nye retningslinjer for
begrunnelse og klage på eksamen.

OR-Sak 23/19 Evaluering av valg
Jakob hadde en gjennomgang av valgresultatene ved instituttvalget og FTV-valget.
Kommentarer:
 Gjøvik, stå på stand, oppsøkte studentene der de oppholder seg.
 IDI, stått på stand, Brukt stillingsskjemaet, de som ble nominert ble sendt
melding via facebook.
 IEL, stått på stand, postet på facebook.
 IMF, Blesting i forelesninger og på Matteland.
 IIK, stått på stand, brukt stillingsskjema.
 ITK, stått på stand, postet på facebook.
 IIR, stått på stand hele uka, men liten oppslutning.
 IES, noen forelesere annonserte valget på blackboard.

OR-Sak 24/19 Evaluering av vårsemester SR-IE
Jakob introduserte saken. Hvordan har semesteret for studentrådet IE vært?
 God oppstart med seminar, ble godt kjent på tvers av Campusene.
 Positivt at vi har jobbet med resultatene fra SHoT-undersøkelsen i
handlingsplanen til IE.
 Møteteknikken kan bli bedre.
 Det møtetekniske har fungert mye bedre denne våren.
 God kommunikasjon med Gjøvik og Ålesund.
 Positivt med arbeidsgrupper på studentrådsmøtene.

OR-Sak 25/19 Gjennomgang av søknader til velferdsmidler
Magnus orienterte om saken og gjennomgikk noen av søknadene som er kommet
inn. FTV-ene vil utarbeide et forslag til hvilke søknader som blir innvilget i løpet av
denne uken.

SR-Sak 26/19 Vedtak av handlingsplan for neste semester
Sofia orienterte om hva som er gjort dette semesteret i forhold til arbeidet med
handlingsplanen. Det har tatt lenger tid enn ønsket, men håper at det vil gjøre det
enklere for SR-IE høsten 2019. De nye tillitsvalgte har talerett, men ikke stemmerett.
Kommentarer:
 Forslag at det settes inn en oversikt øverst i dokumentet på forkortelser.



Positivt at det skal jobbes videre med identitetsareal for studentene.

Handlingsplanen for studentrådet IE ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.
SR-Sak 27/19 Erfaringsoverføring
Jakob orienterte om at alle ITV-ene må skrive et erfaringsskriv om vervet sitt, som
skal lagres på T:området.
Eventuelt
ITV Gjøvik:
 Har vært ett travelt semester, mye å gjøre for IDI med tanke på hyring av nye
forelesere, arealproblemer, og litt forskjellig.
 Kan være lurt å ordne en ekstra ITV på IDI til neste valg, slik at ikke alt går på
en person, og arbeidsmengden kan fordeles jevnt utover.
 Lokalt samarbeid med ledergruppen og forelesere har fungert flott på de
sakene det har blitt relevant å ta det dit.
 Magnus har tatt opp dette med ledergruppa og som har gitt positive signaler
fra fakultetet hvis det er behov for flere ITV-ere.
Valg:
 Forslag til belønning til høyeste resultat ved neste valgrunde.
 7,2 prosent stemte til Styrevalget.
Studieutvalget:
 Anzhelika skal i studieutvalgsmøte for IE torsdag 2.mai hvor blant annet
sensurveiledning blir tatt opp. Kom gjerne med innspill.
 Studenttinget diskuterer eventuelle sanksjoner hvis frister ikke blir overholdt.
Gjøvik utfordringer med lite engasjement blant studentene:
 Ari ITV opplever at flere av organisasjonene og vervene her på Gjøvik sliter
med lite engasjement blant studentene.
 På bakgrunn av dette, og undersøkelser gjort når det kommer til den mentale
helsen til studenter, har han bestemt meg for å gå inn for å endre denne
kulturen her på Gjøvik. Han har vært i kontakt med flere av de ansatte og
organisasjonene, og de fleste ønsker å bidra til denne endringen. Det jobbes
med å finne flere studenter som ønsker å øke engasjementet og samholdet,
og sendt de inn i verv.
 Jeg kommer derfor til å jobbe videre med dette gjennom de neste semestrene.
Spesielt når de nye studentene begynner.
Møtekritikk:
 Pizzaen skulle vært servert under møtet.

