Studentrådet IE

Møtereferat Studentrådet IE
Sted: Digitalt på Zoom
Tid: 16:15-18:00
Dato: 28.04.20
Tilstede: Julie Adele Solum-Sjaavaag (FTV), Sebastian Vildalen Ekpete (FTV),
Simen Killi (FTV), Emil Elton Nilsen (IIR), Lukas Øystein Normann Stjernen (IDI),
Jon-Inge Heggstad (IDI), Even Myklebust (IMF), Ingrid Sørdal Volden (IIK), Jeanette
Tran (IIK), Martin Broch Furunes (IIKG), Thomas Borge Skøyen (ITK), Knut Vågnes
Eriksen (ITK), Elias Klakken Angelsen (IMF), Ane Hovde Bø (LUR), Emil Elton Nilsen
(IIR), Stine Morberg Larsen (IEL), Åste Solheim Hagerup (AU), Bendik Bogfjellmo
(IES).
Frafall: Katrine Langvik (FTV), Charley Vo (IDIG), Simen Ramberg (IIKG), Bendik H.
Haugen (IDI), Maria Osa Myr (IIR), Andreas Glad Farstad (IES)
Møteleder: Simen
Ordstyrer: Simen
Referent: Kristin Eggen
Saksliste:
Møteinnkalling 28.04.20 og møtereferat 14.04.20 ble godkjent i møte.
Runde rundt bordet:
FTV: Simen har vært i møter i Ansettelsesutvalget (AU), Studieutvalget (UU), formøte
til Utdanningsutvalget sentralt og oppdateringsmøter. Jobbet litt med en ITV-sak.
Sebastian tok med innspill fra dere ITV-ene på psykososiale tiltak til Studieutvalget
og det ble diskutert i møte. Instituttene var positive til tiltakene.
Julie har vært i oppdateringsmøter med fakultetet, er sendt ut orienteringsmail om
hva som ble snakket om der. Utveksling utenfor Europa er avlyst, utveksling i Europa
skal de ta en beslutning på senest 31.mai, finnes info om utveksling
her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Korona+-+Utveksling#section-Korona++Utveksling-Forel%C3%B8pige+vedtak:. Vi har fått inn en høring angående
revidering av UH-loven, den har jeg sendt ut på mail - send meg innspill dersom dere
har noen innen 16.mai. Ellers har valget åpnet og det er nå viktig å få folk til å
stemme!

AU:
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltatt i dekanmøtene og sentralt beredskap.
Jobbet med de andre studentdemokratiene for å diskutere felles
problemstillinger.
Jobbet med studentvalget.
Jobbet med NTNU sine prioriteringer på studentvelferd inn mot Sit.
Jobbet med campusutvikling og campussamling.
Jobbet med nye systemer for varsling og trakassering.
Sett på vurderingsform på eksamen, praksis, utveksling og semesterstart med
fadderuke og immatrikulering.
Deltatt på Studenttingets valgmøte.

IDI: Lukas har siden sist hadde jeg vært på Ledergruppemøte og vært i
prøveforelesning.
Jon-Inge har vært i LG møte. Publisert informasjon om studentvalget på sosiale
medier. Kontaktet potensielle kandidater. Skaffet kandidater til stillingen.
IIKG: Vært i kontakt med Simen (FTV) angående feilsetting av karakter i
programvare utvikling(G) og Systemutvikling(Å) på grunn av systemfeil i Inspera.
Konkluderte med at det ikke var mulig å endre karakter tilbake til bestått/ikke bestått.
Sittet i møte angående Corona situasjon med IIK Trondheim og instituttleder Nils der
vi har tatt for oss hvordan situasjonen går i de to studiebyene.

IIK: Utvidet ledergruppe. Hatt møte med KTV-er og studentkontaktene og med
instituttet. Tatt kontakt med mange nominerte og fått 3 kandidater. Jeanette har hatt
instatakeover på instagrammen til linjeforeningen, @abakusntnu om ITV-vervet.
IMF: Even har sammen med Elias og Ane deltatt på intervjuprosess med to
kandidater for ansettelse av ny foreleser på statistikk.
Ordnet med kandidater til valg av ny ITV og svart på spørsmål rundt det.
Vi/ Elias har avholdt møte med studieprogramrådet og bachelor/masterstudentene, og vi skal ha et nytt slikt møte i morgen der studentene kan stille
spørsmål. Ellers har vi vært med på prøveforelesninger hele forrige uke og mailet en
del for å gi instituttet tilbakemeldinger på forskjellige ting. Tidligere i dag så vi over
høringen om UH-loven, som ble sendt ut i dag. Vi har selvfølgelig også promotert
valg!
ITK: Siden sist har vi i stor grad drevet med valget og diskutert med kandidatene som
endte opp med å stille :) Utenom det har det vært litt mail med diverse folk som har
sendt inn.
IES: Ordnet med kandidater til valget.

IEL: Siden sist har vi på IEL vært på et utvidet ledergruppemøte med instituttet, også
denne gang corona. Vi har også jobbet med å rekruttere til valget, selv om det denne
gang dessverre bare ble en som stilte for IEL. Forrige uke sendte vi også ut en
trivselsundersøkelse til alle studenter på IEL i forbindelse med corona-situasjonen. Vi
har fått godt over 100 svar på denne foreløpig, og håper å få enda flere svar ila
denne uken. Undersøkelsen tar for seg psykososial situasjon, samt hvordan institutt
og faglærere har jobbet og tilpasset undervisning de siste ukene. Resultatene skal
presenteres for instituttledelsen.
LUR: Programrådsmøte der fokuset lå på rekruttering, utmatrikulering og oppstart til
høsten. Fulgt opp studentene angående eksamensspørsmål og diverse. Vært med
IMF som del av den pedagogiske komitéen angående rekruttering av foreleser i
statistikk. Jobbet med valget.
IIR: Vi i IIR har hatt en sak angående om det skulle ha vært bokskavkarakter eller
bestått/ikke-bestått i et fag. Vi har også vært i et utvidet ledermøte, der mesteparten
av tiden gikk på å snakke om det nye studiet, automasjon og intelligente systemer
som skal ta over for elektroingeniør.
OR-sak 23/20 Velferdsmidler
Simen orienterte om saken. Vi FTV-ere har nå delt ut første runde med velferdsmidler. Det er
usikkert om noen av tiltakene lar seg gjennomføre slik situasjonen er nå.
• Vi har dette semesteret støttet et arrangement i Pirbadet til høsten, 2 nintendo switch,
TV, grilling og bowling.
• Fint om dere ITV-ere kan spre budskapet om at man kan søke om mindre beløp til
sosiale tiltak i disse tider.
• Det er løpende frist for beløp under 5000,-. Og for større beløp er fristen 1.oktober
2020.
• I våre retningslinjer for utdeling av velferdsmidler står det at det skal nå ut til flest
mulige studenter, men i disse tider er det muligheter for at vi støtter mindre
arrangement/ tiltak. Dere finner retningslinjene på T:område.
• Det er også muligheter for å søke på abonnement til for eksempel kahoot.
• Oppfordrer også ITV-ere og klassekontakter å søke til sosiale tiltak for sine
medstudenter.
• Få søknader fra Gjøvik og Ålesund.
OR-sak 24/20 Oppsummering av medarbeidersamtaler
Simen orienterte om saken. Det kom forslag til flere gode tiltak/ endringer i
medarbeidersamtalene denne våren, som vi har tenkt å gjennomføre.
• Ønsker om bedre innblikk i hva FTV-ene jobber med. Vi vil poste hver uke om hva vi
gjør.
• Forslag om at det nok å poste annenhver uke.
• Vi vil sende ut en Velkomst e-post til alle nye tillitsvalgte.
• Bruke slack aktivt til innspill til saker som blir tatt opp på møter vi går i.
• Vi vil på seminar til høsten ha en gjennomgang av praktiske ting i vervet «How to
ITV».
• Bedre rutinene for arbeidskontrakter. Kristin har laget en oversikt over
kontaktpersoner på instituttene som dere finner på
T:\utd\st\studentdemokratiet\studentrad_ie\03. Brukere
• Oppfordrer alle avtroppende ITV-ere og være tilgjengelig for spørsmål om vervet til ny
ITV.

•
•

Vi vil opprette en sosialkomite for SR-IE høsten 2020, hvor internansvarlig FTV vil
være med.
Oppfordrer til å ha en tydelig forventningsavklaring av ITV-rollen. Hvem gjør hva,
svare på e-post, hvor tilgjengelig skal man være, hvordan samarbeide på en god
måte (eventuelt faste møter, kontortid, sitte på linjeforeningskontor).

OR-sak 25/20 Handlingsplanen
Simen orienterte om saken. Handlingsplanen til studentrådet IE vil videreføres høsten 2020.
• Vi vil ha en rask revidering av handlingsplanen på seminaret til høsten, slik at de nye
tillitsvalgte får muligheten til å komme med innspill.
• Det vil være fokus på gjennomføring av den Psykososiale undersøkelsen vi egentlig
skulle jobbe med denne våren.
• Vi må se over spørsmålene før vi sender ut undersøkelsen. Flere av spørsmålene går
over i hverandre.
• Forslag til at den kan bli kortere.

Eventuelt
IEL– Fint om medlemmene i Studentrådet IE internt tar kontakt på slack, sender ut epost og forventer svar i arbeidstiden. Oppfordrer alle til å utsette utsending av e-post
til arbeidstiden.
Møtekritikk
• Ingen kommentarer.
Det ble arrangert en kahoot som en felles avslutning.
FTV-ene takker for et godt samarbeid dette semesteret og ønsker lykke til med
innleveringer og eksamen. Avtroppende tillitsvalgte vil få tilsendt en attest for vervet.

