
 

Studentrådet IE 

 

Møtereferat allmøte IE 

Sted:  Gamle Fysikk, F2 

Dato:  03.03.2020 

Tid:  16:15-17:00 

Deltakere: 15 stemmeberettigete 

Ordstyrer: Simen Killi 

Møteleder: Simen Killi 

Tellekorps: Katrine Langvik  

Referent: Julie Solum-Sjaavaag 

 

Simen Killi ble valgt til ordstyrer og møteleder, Julie Solum-Sjaavaag til referent og 
Katrine Langvik til tellekorps. 

Innkalling til allmøte 03.03.2020 ble også godkjent i møte. 

 

Studentrådet IE 
Simen Killi ønsket velkommen og presenterte Studentrådet IE som består av 4 
fakultets-tillitsvalgte (FTV) og 19 institutt-tillitsvalgte (ITV) i Trondheim, Gjøvik og 
Ålesund.   

• Det er studentrepresentanter i alle råd og utvalg som er vedtaksdyktige. 
• FTV skal ivareta studentenes interesser og er representant for studentene opp 

mot ledelsen ved fakultetet.  
• ITV skal ivareta studentenes interesser ved instituttet og være et bindeledd opp 

mot Instituttets ledelse.  
• Vi studenter har en reell mulighet til å påvirke studentenes hverdag.  
• Vårt kontor finner dere på Studentdemokratiet på Gløshaugen, Gamle fysikk 

2.etg.  
• Dere kan lese mer om oss → ie.studentrad.no, Facebookgruppe: Studentrådet IE 



Psykososial undersøkelse 
Katrine Langvik orienterte om den psykososiale undersøkelsen.  

• Formål: Få tydeligere svar enn SHoT-undersøkelsen 

• IE scorte høyt på blant annet alkoholbruk og ensomhet 

• Kartlegge det psykososiale miljøet på alle institutt og studieprogram under IE 

• Finne ut hvilke insitutt og studieprogram som har størst behov for å bedre det 
psykososiale miljøet 

• Skal sendes ut til alle studenter ved IE under “En Psykt Vanlig Uke” 

 

Velferdsmidler 2020 
Sebastian Ekpete orienterte om at studentrådet IE har fått innvilget 150 000 kr til 
velferdsmidler fra fakultetet IE for å styrke studentvelferden året 2020. 

• Løpende utlysning for søknader under 5000,-  
• Frist 20.mars og 1.oktober for søknader over 5000,- 
• Mindre søknader behandles fortløpende i løpet av 2 uker. 
• Arrangementer med alkohol i fokus støttes ikke 
• Det er lagt ut et form på facebooksiden vår (Studentrådet IE) til søknader  

 
 

Vedtektsendringer 
Simen Killi introduserte saken og gjennomgikk hvilken endringe som er foreslått endret i 
vedtektene og som det skal stemmes over på allmøte. 
 
Endring av vedtekt §3 – Valg  

• §3.1 punkt 2 (markert i rødt): 

 
 



� 13 for 
� 0 mot 
� 2 avholdende 
 

Endringen ble vedtatt med 13 stemmer. 

 

Supplering av tillitsvalgte 

Kristin Serck-Hanssen ble supplert inn som ny ITV ved IEL for Studentrådet IE i 
perioden 03.03.20 – 01.07.20. 

 

Eventuelt 

Valgukene 

• Valgukene begynner etter påske! 
• Selve valguke der man stemmer: 27.april – 03.mai 

 

Møtekritikk 

• God kjeks 
• Effektivt 
• Dårlig oppmøte 

 

 

Møtet hevet kl. 16.34 


