
 

 

 
 

Studentrådet IE 
        

 
Møtereferat Studentrådet IE 
 
Sted: Gamle fysikk, Store møterom 
Tid: 16:15-18:00   
Dato:  21.01.20  
 
Tilstede: Julie Adele Solum-Sjaavaag (FTV), Sebastian Vildalen Ekpete (FTV), 

Simen Killi (FTV), Emil Elton Nilsen (IIR), Lukas Øystein Normann Stjernen (IDI), 

Bendik H. Haugen (IDI), Jon-Inge Heggstad (IDI), Even Myklebust (IMF), Maren 

Refsnes Brubæk (IEL), Stine Morberg Larsen (IEL), Ingrid Sørdal Volden (IIK), 

Jeanette Tran (IIK), Martin Broch Furunes (IIKG), Simen Ramberg (IIKG),Thomas 

Borge Skøyen (ITK), Andreas Glad Farstad (IES), Knut Vågnes Eriksen (ITK), Bendik 

Bogfjellmo (IES), Elias Klakken Angelsen (IMF), Ane Hovde Bø (LUR), Emil Elton 

Nilsen (IIR), Maria Osa Myr (IIR), Åste Solheim Hagerup (leder AU). 

Frafall: Katrine Langvik (FTV), Charley Vo (IDIG) 

Møteleder: Simen Killi 
Ordstyrer: Julie Adele  
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møteinnkalling 21.01.20 ble godkjent i møte. 
 
Runde rundt bordet (presentasjon): 
AU: Åste, nyvalgt leder i Arbeidsutvalget. Skal sørge for den daglige driften av 
Studenttinget, både studentpolitisk og organisatorisk. Hun skal følge opp 
studentrådet IE våren 2020. Deltatt på ledersamling på Oppdal sammen med NTNUs 
styre, rektoratet, dekanene, instituttledere, tillitsvalgte og noen eksterne gjester. 
Hovedtema var Bærekraft og kvalitet. AU jobber nå med arbeidsprogrammet for 2020 
som skal vedtas i Studenttinget (STi) 13. februar. 
 
IDI: Jon Inge, studerer bachelor informatikk. 
Bendik, studerer master datateknologi. 
Lukas ny ITV, studerer bachelor data. 
 
IIKG: Martin, studerer bachelor it-drift og informasjonssikkerhet. 
Simen ny ITV, studerer bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet.  
 
IIK: Ingrid, studerer master i kommunikasjonsteknologi og informasjonssikkerhet. 



Jeanette, ny ITV, studerer master i kommunikasjonsteknologi og 
informasjonssikkerhet. 
Siden sist har vi fått tak i 2 nye KTV. Jobbet med en ambassadørordning. Deltatt på 
instituttmøter med tema hvordan øke samarbeidet med linjeforeningen Abakus og 
har fått pengestøtte fra instituttet. 
  
IMF: Even, studerer master i fysikk og matematikk. 
Elias ny ITV, studerer bachelor i matematiske fag. Siden sist har vi hatt  
Erfaringsoverføring. Arrangert nyttårsball. 
 

ITK: Knut ny ITV, studerer master i kybernetikk og robotikk. Deltok sammen med 

Simen FTV på heldagsworkshop i prosjektet Fremtidens teknologistudier. Sak på 

eventuelt. Flyttet en eksamensdato i et emne. 

Thomas, studerer master kybernetikk og robotikk. 

 

IEL: Stine ny ITV, studerer master i energi og miljø. 

Maren, studerer master i energi og miljø. 

Vi har vært i møte med instituttledelsen og vært på workshop om nytt studieprogram 

innenfor digital elektrisk energi. 

 

IES: Andreas, studerer bachelor elektro. Deltatt i ledergruppemøte og ordnet med ny 

KTV. 

Bendik ny ITV, men har tidligere både vært FTV og ITV. Studerer master elektronisk 

systemdesign og innovasjon. 

 

LUR: Ane ny LTV, studerer lektor i matte og biologi. 

 

IIR: Emil, studerer bachelor i data. 

Maria ny ITV, studerer bachelor automatiseringsteknikk. 

  

FTV: Julie, studerer master informatikk. Siden sist sendt har jeg sendt inn 2 

høringssvar om innovasjonsstruktur og IPR politikk til fakultetet IE. Deltatt på 

ukentlige ledergruppemøter på fakultetet hvor tema sist var bærekraft. Fakultetet 

ønsker innspill fra studentene. FTV-ene vil komme tilbake til dette. 

 

Simen ny ITV, men satt også høsten 2019. Studerer bachelor elektro. 

Har deltatt på heldagsworkshop i prosjektet Fremtidens teknologistudier sammen 

med Knut ITV ITK. 

 

Sebastian ny FTV, studerer master i datateknologi. 

OR-sak 01/20 Oppstartpunkter våren 2020 
Simen hadde en gjennomgang av hvilke forventinger de fakultetstillitsvalgte (FTV) 
har til institutt-tillitsvalgte (ITV) som medlem av studentrådet IE (SR-IE). 

• Svare på e-poster.  

• Gå i møter på instituttet og det er obligatorisk oppmøte på studentrådsmøtene 
IE. 

• Innlede møter med klassetillitsvalgte (KTV) og programtillitsvalgte (PTV). 



• Jobbe med synlighet på instituttet og i valgperioden. 

• Kontortid 2 t pr. uke på IE-kontoret på Gamle fysikk eller på 
linjeforeningskontor. Diskutere saker, handlingsplan, innspill til høringer, 
studentsaker ved instituttene.  

• Kontortid vil bli sendt rundt bordet. Oppfordrer at ITV ved samme institutt sitter 
sammen. De som ikke får skrevet seg opp i dag – send mail til ftv@sr-ie.no 
med tidspunkt. 
 

Møteteknikk: 

• Julie gjennomgikk møteregler og møteteknikk for studentrådsmøtene. Dere 
finner en oversikt over møteteknikk i mappen til studentrådet IE på T:område. 
 

Studentdemokratiets arkivsystem (T:område)  

• Kristin orienterte om NTNU sitt interne arkivsystem for medlemmene i 
studentrådet IE (SR-IE).  

• I mappen til 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. Vi oppfordrer alle til å lagre ting som er nyttig for å få en god 
informasjonsflyt mellom nye og gamle ITV-ere. 

 
Slack: 

• Studentrådet IE bruker slack som kommunikasjonskanal. 

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

• Kristin orienterte om saken. 

• Tidligere har det vært FTV-ene sin oppgave å sende inn en oversikt over alle 
programtillitsvalgte (PTV) til fakultet IE med. Dette har vært en tidkrevende 
prosess og flere PTV-er har dessverre ikke fått lønn. Derfor ble vi enige med 
fakultetet desember 2019 at den som er konsulent for studentrådet sin 
arbeidsoppgave.  

• Oversikten ble sendt inn før jul, men fint om dere ITV-er gir meg en 
tilbakemelding om den er riktig for våren 2020. 

• Frist 28.01 til kristin.eggen@ntnu.no 
 

 
OR-sak 02/20 Tillitsvalgtkonferanse og seminar våren 2020 
Tillitsvalgtkonferansen 07.februar kl.10:00: 

• Åste orienterte om saken. 

• Studenttinget arrangerer konferanse for alle tillitsvalgte ved NTNU. 

• Konferansen er ment som opplæring av nye tillitsvalgte og inspirasjon til de 
som allerede har vært med en stund. Påmelding innen 22.januar. 

 
Oppstartseminar 07.-09.februar: 

• Kristin orienterte om saken. 

• Turen går til Valberg Slektsgård på Frosta sammen med studentrådet ØK. 

mailto:ftv@sr-ie.no
mailto:kristin.eggen@ntnu.no


• Vi skal overnatte i hytter og det er også muligheter for hotellrom for de som 
har behov for enkeltrom. 

• Buss fra Campus Kalvskinnet ca.16:30. Rett ved der tillitsvalgtkonferansen 
arrangeres. 

• FTV-ene skal ha planleggingsmøte med SR-ØK i løpet av uka. 

• Invitasjon, program og praktiske opplysninger vil bli sendt ut. 
 
 
 
SR-sak 03/20 Vedtak av handlingsplan for våren 2020 
Julie presenterte saken.  

• Forslag til handlingsplan for studentrådet IE våren 2020 ble utarbeidet på 
slutten av 2019. 

• Alle skal ha lest over handlingsplanen før møtet. Vedlegg ble sendt ved 
møteinnkallingen. 

• Tema: Psykososial undersøkelse, faglig integrasjon, sikring av nok 
studentarbeidsplasser, kvalitetssikring av emner og gjennomføring av 
referansegruppearbeid. 

• Fakultetet anbefalte å gjennomføre den psykososiale undersøkelsen på 
studieprogramnivå. 

• Samarbeide med linjeforeningene angående undersøkelsen. 

• Prosjektet Study Trondheim har fått støtte til å gjennomføre en større 
undersøkelse i 2021.  

 
Handlingsplanen for studentrådet IE våren 2020 ble enstemmig vedtatt i møte 
ved akklamasjon. 
 
 
Eventuelt 
Fremtidens teknologistudier (FTS) NTNU 

• Knut ITV IKT orienterte om prosjektet og workshop på Værnes med næringsliv 
og NTNU han og Simen deltok på. 

• Geir Egil Dahle Øien er prosjektleder. 

• Prosjektet skal legge til rette for at NTNUs teknologistudier er samstemt med 
teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene og nærings- og arbeidslivets 
behov i perioden fra 2025 og fremover. 

• Knyttes til FNs bærekraftmål. 

• Fremtidens teknologistudier har en egen nettside hvor dere kan sende inn 
innspill og få nyhetsbrev om prosjektet. 
https://www.ntnu.no/fremtidensteknologistudier 

• Forslag om at FTV e-posten kan knyttes til nyhetsbrev om prosjektet.  

• Hovedprosjekt, 4 Delprosjekt. 

• Åste orienterte om Delprosjekt 1: styrker og svakheter ved dagens 

studieportefølje. 

• Det er behov for å supplere en (1) studentrepresentant til delprosjekt 1 i 

Fremtidens teknologistudier. Det er ønskelig med en masterstudent med 

kjennskap til de tekniske fagmiljøene.  

• Dette prosjektet vil gå frem til mai ish og være lønnet med ca. 100 timer ltr. 22-

24. Vi ønsker å gjennomføre oppnevningen så raskt som mulig så snakk 

https://www.ntnu.no/fremtidensteknologistudier


gjerne med deres tillitsvalgte, still selv eller snakk med andre studenter dere 

kjenner som kunne være interessert.  

• Sende e-post til Åste hvis dere er interessert. 

• Forslag om at undervisningen skal bli mere arbeidslivsrettet med 

prosjektarbeid, flere gjesteforelesere, endre expil og eksperter i team. 

• 30.januar kl. 16:00 -18:00 skal det være et infomøte om prosjektet Fremtidens 

teknologistudier ved NTNU, påmeldingsfrist 22.januar. 

 
Registrert i manntallet  

• Minner om at studenter må kontrollere at de er riktig oppført i manntallet for 
valg ved NTNU. 

• Dette registreres på student-web. Sjekk at dere er registrert på det 
instituttet dere tilhører. 

• Som institutt-tillitsvalgt (ITV) kan dere be instituttene om å rette opp hvis 
det er registrert feil. 

• Fint om dere minner om dette til studentene ved deres institutt. 

• Det har vært et problem de siste årene. At studenter ikke har fått stemt ved 
valget.  

• Manntallet ved NTNU oppdateres hver vår og høst etter 
semesteroppmelding. 

• Det er den enkelte student sitt ansvar å kontrollere sin egen registrering. 

• Vårmanntallet tas ut 20.februar. 

• Hvis din oppføring ikke er korrekt kan du sende inn en klage. Klagefrist er 
to uker etter uttak av manntallet. 

 
Husregler for studentdemokratiets lokaler på Gamle fysikk 2. etg. 

• Dere skal alle ha fått tilgang til lokalet. 

• Alle ITV deler kontorplass i det innerste rommet. Og dere er også velkommen 
til å sitte sammen med FTV-ene på deres kontor. 

• Fint om dere rydder, slukker lys og lukker vindu før dere forlater lokalene. 

• Dere må gjerne bruke brødrister, toastjern og mikrobølgeovn, men ikke forlat 
kjøkkenet før dere er ferdig. 

• Se husregler i mappen til studentrådet IE «Velkommen» på T:område. 
 
Studentrådsgensere IE 

• Det er kun store størrelser på lager. 

• Vi skal vurdere om vi skal bestille nye.  

• Forslag at vi går for gjenbruk av gensere i og med at medlemmene i SR-IE 
ikke bruker de så ofte. Bærekraftig. 

• Vi ønsker å ta bilde av studentrådet IE på seminar med gensere på.  
 
 

Møtekritikk 

• God på å bruke akklamasjon og møtetegn.  

• God møteledelse og ordstyring. 

• Bra møte. 
 


