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Saksliste:
Vedtektsendringer
Bendik Bogfjellmo introduserte saken og gjennomgikk hvilke endringer som er foreslått
endret i vedtektene og som det skal stemmes over på allmøte.
Endring av vedtekt §3.3 –Kvoteringer og perioder
Endringsforslag §3.3
Forslaget er å legge til disse punktene for kvotering av ITV:
•

Det skal etterstrebes at ITV-er blir kvotert inn ved sine institutt slik at antall
ITV-er fra hvert studieprogram ved hvert institutt representerer sin
studentmasse best mulig.

•

Endring av kvoteringene for ITV må godkjennes med kvalifisert flertall, enten
ved allmøte eller ved vedtaksdyktig møte for Studentrådet IE.

Endringsforslaget §3.3 ble vedtatt i møte med kvalifisert flertall.

Hva har studentrådet IE jobbet med siden sist?
Katrine presenterte hva som har blitt jobbet med siden sist:
• Studentarbeidsplasser
• Referansegrupper
• Oppfølging av resultater fra SHoT-undersøkelsen
o Studentrådet jobber med en undersøkelse på instituttnivå som vil gi
tydeligere svar enn SHoT-undersøkelsen på tema som alkohol og rus.
Studentrådet ønsker å samarbeide med institutt og linjeforeninger med
denne undersøkelsen.
Presentasjon av kandidater til institutt- og fakultetstillitsvalgte
Fakultetstillitsvalgt (FTV):
1 - FTV (en student som går bachelor i ingeniørfag)
1 - FTV (en student som går siving)
Instituttillitsvalgt (ITV):
Trondheim:
1 - IEL
1 - IDI
1 - IES (en student som går siving), en kandidat presenterte seg
1 - IMF (en student som går realfag), en kandidat presenterte seg
1 - IIK
1 - ITK
1 - LUR
Kandidatene som var tilstede presenterte seg og svarte på spørsmål fra salen.

Eventuelt og møtekritikk
•
•

•
•

Det var vanskelig å finne innkalling til dette møtet. Spesielt for folk utenfor
studentrådet. Forslag om å få sendt det ut på studmail hvis det er mulig.
Det hadde vært fint å få innkalling med de foreslåtte vedtektsendringene på
forhånd slik at man får mer enn noen sekunder til å se på det. Dette skal
forbedres til neste Allmøte.
Det ble glemt å godkjenne møteleder, referent osv. på begynnelsen av møtet.
Mer enn nok kaffeJ
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