
 

 

 
 

Studentrådet IE 
        

 
Møtereferat Studentrådet IE 

 

Sted: Gamle fysikk, Store møterom 
Tid: 16:15-18:00   
Dato:  20.08.19  
 

Tilstede: Julie Adele Solum-Sjaavaag (FTV), Katrine Langvik (FTV), Charley Vo (IDI 

Gjøvik), Liv Ringheim (IEL), Emil Elton Nilsen (IIR), Bendik H.Haugen (IDI), Jon-Inge 

Heggstad (IDI), Emir Derouiche (IDI), Håkon Johnstuen (IMF), Even Myklebust (IMF) 

David Ramsvik Andersen (LUR), Maren Refsnes Brubæk (IEL), Ingrid Sørdal Volden 

(IIK), Praveen Kirubaharan (IIK), Ari Kraut (IIK), Thomas Borge Skøyen (ITK), Åste  

 
Frafall: Bendik Bogfjellmo, Andreas Glad Farstad (IES), Ingebrigt Reinsborg (ITK), 
Yusuf Harmankaya (IIR), Matias Haugum (IES) 
Møteleder: Åste Hagerup 
og ordstyrer 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møteinnkalling 20.08.19 ble godkjent i møte. 
Åste ble godkjent som møteleder og ordstyrer og Kristin som referent. 
 
Presentasjonsrunde:  
 
FTV: Julie ny FTV, studerer master informatikk. Katrine ny FTV, studerer bachelor 
matematikk. 
 
IDI: Emir ble ITV våren 2019, studerer bachelor dataingeniør. Jon-Inge ny ITV, 
studerer bachelor informatikk. Charley ny ITV, studerer bachelor programmering 
Gjøvik. 
 
IEL: Liv ble ITV høsten 2018, studerer master elektriske kraftsystemer. Maren ny 
ITV, studerer master elektriske kraftsystemer. 
 
IES: Var ikke tilstede. 
 
IIK: Praveen ble ITV våren 2019, studerer master kommunikasjonsteknologi. Ingrid 
ny ITV, studerer master kommunikasjonsteknologi. Ari Kraut ble ITV i Gjøvik våren 
2019, studerer bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet. Martin ny ITV i Gjøvik, 
studerer bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet. 



 
ITK: Thomas ny ITV, studerer master kybernetikk og robotikk. 
 
LTV: David ble ITV våren 2019, studerer lektor realfag. 
 
IIR: Emil ny ITV, studerer bachelor informatikk. 
 
IMF: Håkon ble ITV våren 2019, studerer bachelor matematiske fag. Even ny ITV, 
studerer master i fysikk og matematikk. 
 
STi: Åste læringsmiljøansvarlig i arbeidsutvalget og vil delta på studentrådsmøtene til 
IE denne høsten. Har tidligere vært FTV ved HF. 
 
OR-sak 28/19 Oppstartpunkter studentrådet IE H2019 
Julie hadde en gjennomgang av hvilke forventninger de fakultets-tillitsvalgte (FTV) har til 
institutt-tillitsvalgte (ITV) som medlem av studentrådet IE (SR-IE). 

• Svare på e-post.  

• Obligatorisk oppmøte på studentrådsmøtene og gi beskjed til konsulent hvis du 
ikke kan delta på møte. 

• Hun hadde også en gjennomgang av punkter i handlingsplanen for SR-IE om 
rollen som ITV. Blant annet arrangere seminar for klassetillitsvalgte. Det er opp til 
hvert enkelt hvordan dette gjøres i praksis. 

Kontorvakt: 

• ITV-ene i Trondheim har faste kontorvakter sammen med FTV hver uke.  
• Positiv erfaring med at ITV-ene fra samme institutt har kontorvakter 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.  

• FTV-ene vil sende ut et forslag til møtetider for kontorvaktene.  
 

Møteteknikk,: 

• Åste gjennomgikk møtereglene og møtetegn for studentrådet. 

• Dere finner et eget skriv om møteteknikk i vårt arkivsystem på T:område. 

• SR-IE praktiserer 2 replikker pr innlegg. 

• I og med at vi bruker skype i møtene, må vi ta hensyn til at mikrofonene fanger 
opp støy. 

• Viktig å huske på å snakke høyt og tydelig, en i gangen. 

• En bør ikke gjemme seg bak en pc-skjerm. 
 

Studentdemokratiets arkivsystem (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.  

 

 



Slack 

• Katrine orienterte om at SR-IE bruker slack som kommunikasjonskanal. 

• Fint om alle medlemmene i SR-IE registrerer seg på slack med navn og tittel. 

• En kan sende direktemeldinger til alle. 
 
Studieprogramråd: 

• Julie orienterte om at det skal være 2 studentrepresentanter pr 
studieprogramråd (PTV) ved instituttene.  

• Fint om ITV-ene kan gi en tilbakemelding om hvem som skal sitte i de ulike 
studieprogramrådene til ftv@sr-ie.no så snart dere har representantene klar. 

• Noen ITV-ere er også automatisk PTV. ITV-ene på IIK er også PTV. 

• Fakultetet lønner PTV med 50 t. 
     
SR-sak 29/19 Handlingsplan for studentrådet IE H2019  
Denne saken ble flyttet til siste punkt på sakslisten, slik at Gjøvik og Ålesund kunne 
jobbe på campus. 

• Det ble gjennomført en Workshop hvor medlemmene i studentrådet ble delt inn i 
arbeidsgrupper som allerede ble etablert våren 2019. De nye ITV-ene ble fordelt 
på gruppene ut fra interesse. 

• Shot-undersøkelsen, David, Håkon, Bendik, Liv, Bendik FTV. 

• Studentarbeidsplasser, Jon-Inge, Praveen, Ingrid, Emir, Julie FTV. 

• Referansegrupper, Even, Maren, Thomas, Katrine FTV. 
 
SR-Sak 30/19 tillitsvalgtkonferanse og seminar H2019 
Tillitsvalgtkonferanse 6.september kl. 08:30-15:45 

• Studenttinget arrangerer tillitsvalgtkonferanse for alle tillitsvalgte ved NTNU 

• Konferansen er ment som opplæring for nye tillitsvalgte og for å gi påfyll til de 
som allerede har vært med en stund. Programmet vil være todelt for å kunne 
tilby noe til alle. 

• Tillitsvalgte ved Gjøvik og Ålesund får dekket reise og overnatting.  

• Første man til mølla. 

• Påmelding innen 26.august. 

• Kristin sender ut invitasjon og påmelding onsdag 21. august. 

• Oppfordrer alle ITV-ene å informere andre tillitsvalgte. Henge opp plakater. 
 

Oppstartsseminar 6.-8. september: 

• Turen går til Væktarstua i Tydal sammen med studentrådet ØK. 

• Buss fra hovedbygningen på Gløshaugen kl.16:15. 

• FTV-ene skal ha planleggingsmøte med SR-ØK. Kom gjerne med innspill til 
seminaret. 

• Program og praktiske opplysninger vil bli sendt ut når det nærmer seg seminar. 
 

OR-sak 31/19 Høring – Utviklingsplan, studentrekruttering ved IE-fakultetet  

Julie orienterte om saken. 

• Fakultetet har sendt ut en høring om studentrekruttering til studentrådet IE 
som de ønsker en tilbakemelding på innen 1.september.  

• IMF Even er kritisk til at IE ønsker å avvikle besøk til videregående skoler i 
deres rekrutteringsarbeid. Opplevde dette selv som positivt i forhold til valg av 
studier. 
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• Kom gjerne med innspill til ftv@sr-ie.no 

• Høringer- er at fakultetene og NTNU ønsker innspill fra andre instanser i 
saker, også studentrådene. 
 

Eventuelt  
Sak ved IDI: 

• En student ved IDI har fått slettet en digital eksamen og måtte ta eksamenen 
på nytt. Hvilke rettigheter har studenten i slike saker? 

• Studenten kan henvende seg til NTNUs klagenemd. Dette er en klageinstans 
for samtlige enkeltvedtak vedrørende studenter som fattes ved institusjonen.   

• Viktig at dere ITV-ere vet hvem studentene kan henvende seg til. Dere skal 
være en støttefunksjon. 

 
Foreleser i matte ved Gjøvik fungerer ikke, hva gjør man? 

• ITV har vært i kontakt med referansegruppen. 

• Forslag at dere tar et møte med instituttleder som er personalansvarlig.  

• Se på tidligere referansegrupperapporter og emnerapporter. Er det blitt 
gjort tiltak/ endringer? 
 

Valg av klassetillitsvalgte: 

• ITV-ene har ansvar å gjøre dette så snart som mulig. 

• Dra gjerne i forelesninger. 

• IIK, tok kontakt med foreleser og avtalte på forhånd. 
 
Møtekritikk 

• Mye å sette seg inn i. 

• Fint om vedleggene i møteinnkallingen blir konkretisert. 

• Godt møte, effektivt. 

• Positivt å jobbe med handlingsplanen. 

• Positivt med innspill i møte. 
 
 
 

 

mailto:ftv@sr-ie.no
mailto:ftv@sr-ie.no

