Møteinnkalling Studentrådsmøte Informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)
Til: Studentrådet IE
Kopi: Sti, styrerepresentanter
Fra: FTV-ene
Dato: 13.09.20
Tid: 10:00-12:00
Sted: Scandic Lerkendal
Saksliste:
Møteinnkalling 13.09.2020 ble godkjent i møte.
Møtereferat 25.08.2020 ble godkjent i møte.
Møteleder Marte Hoff Hagen.
Møtereferent Kristin Eggen
Runde rundt bordet
ITK: Vi fra ITK har valgt klassetillitsvalgte og forberedt oss til kommende møter.
IES: Bendik har siden sist vært i ledergruppemøte på IES, SPR skal starte opp også,
men det er ny leder for det, så ting tar litt tid.
Annik holder på å finne KTV-er og holde valg gjennom et bedre system. Fikset
referansegrupper. Arbeidet med ulike enkeltstudent-saker.
IIK: Valg av KTV. Dialogmøter. Møte med Nils (instituttleder). Utvidet
ledergruppemøte.
IDI: Lukas har siden sist fått valgt KTV til resten av førsteklassene som inngår i
Tihlde linjeforening.
IEL: Vært på første KTV møte og jobber med mer fysisk oppmøte for første klasse.
Vært på lederseminar med instituttledelsen for å evaluere ledelsen under
koronatider. Hatt et "åpent kontor" i høyskoleparken med kake for å synliggjøre oss
for førsteklassingene. Planlagt et webinar for første klasse med informasjon om
"hvordan studere" som skal gjennomføres neste uke en gang.
IIKG: Funnet en ITV for IDI Gjøvik og KTV-kandidater, valg mandag 14.09.
Møte med instituttleder om fag der det har vært misnøye og digital undervisning.
IDIG: Sander ny ITV, bachelor programmering i Gjøvik.
IMF: Vi har fått i gang kontortid og fikset KTV-er og kullkoordinatorer for de relevante
kullene og fått mulighet til å velge master-PTV for MSMNFMA-studentene.
Vi har fulgt opp og sendt inn tilbakemeldinger til ledelsesgruppa om å følge opp
digital undervisning og referansegrupper, skal følges opp senest på fredag.
Vi har vært på SR-IE-allmøte og arrangert allmøte mellom SPR (for
realfagsstudentene) og studentene. Vi har vært på et par prøveforelesninger som
pedagogisk komité.
Vi har kontortid 12 - 14 mandager på "Matteland" i 3. etasje på sentralbygg 2, men
kan selvfølgelig nås på alle andre kanaler.
IDI: Monika har deltatt på allmøte SR-IE og ledergruppemøte. Vært i
undervisningsutvalget og vært på møte med hovedstyret til Datateknologi og

hovedstyret til Informatikk. Valgt KTV for 1.klasse informatikk og skal velge KTV for
4.klasse informatikk og 1.klasse datateknologi. (har sendt ut info).
LUR: Mandag 07.09 åpnet tillitsvalgte på LUR identitetsarealet sitt. Rommet (DU2132) er todelt og inneholder både et arbeidsareal og et kjøkken. I samarbeid med
LTV for NV fakultetet vil jeg ha kontortid på kjøkkenet hver onsdag fra 16:00-17:00; I
dialog med programrådsleder i studieprogramrådet ble kullkoordinater bestemt. Vi
har enda ikke fått noen for 4. klasse, men dette jobbes med; Pedagogisk komite for
IMF angående rekruttering av ny førsteamanuensis tilknyttet gruppen for
differensialligninger og numerisk analyse.
IIR: Skaffet KTV-er og fått en studentrepresentant i Studieprogramrådet for master
Simulering og visualisering. Planlagt tillitsvalgtmøte og fått midler og prosjektnummer
for pizza på tillitsvalgtmøter. Vært på seminar.
FTV: Johanne nyvalgt, elektroingeniør bachelor. Vært med og planlagt seminar.
Simen har planlagt allmøte og seminar. Deltatt i ansettelses-utvalg,
studentrådsmøte, studentrådet for ingeniører (SR-ing) og ukentlige kontormøter.
Sebastian planlagt seminar og allmøte. Deltatt i ledergruppemøter, hvor vi tok opp
tilbakemeldinger fra forrige studentrådsmøte. Fakultetet har bestemt og støtte
studentene med ekstra velferdsmidler med 200 000,-.
Marte har planlagt allmøte. Deltatt i ledergruppemøte med fakultetet.
AU: Svein-Erik, stedlig leder Gjøvik har arrangert seminar for medlemmene i
Studenttinget og FTV-ene.
Johanne delte ut dalje til en ny ITV i møtet.
SR-Sak 28/20: Handlingsplanen for Studentrådet IE 2020
Marte orienterte om saken. Det ble organisert en workshop på lørdag på seminaret
hvor det ble diskutert hva Studentrådet IE skal jobbe med denne høsten.
FTV lager et forslag til handlingsplan for SR-IE på grunnlag av innspillet som kom
inn. Forslaget legges frem på neste studentrådsmøte.
SR-Sak 31/20: Psykososial undersøkelse
Marte presenterte saken. Det ble gjennomført en workshop på seminaret lørdag,
hvor vi hadde en gjennomgang av den psykososiale undersøkelsen som vi skal
sende ut til alle studentene ved fakultetet. FTV-ene vil gjerne ha innspill til
undersøkelsen.
Innspill:
• Generelle grunnleggende spørsmål om studiehverdagen, med spesifikke
spørsmål om korona i tillegg.
• Svaralternativ 1-4, men samtidig kommentarfelt hvor man kan utdype svaret.
• Maks 35-40 spørsmål, ca. 15 min tidsbruk.
• Premie for å delta i undersøkelsen. Kan vinne gavekort på 2000,-.
• Undersøkelsen må få frem hvilket studieprogram / Institutt studentene tilhører,
slik at vi kan få resultater på instituttnivå.
• Fint å kunne sammenligne resultater «normal» studiehverdag i forhold til
koronasituasjonen.

•

Forslag at noen eksperter fra fakultetet ser på spørsmålene i undersøkelsen
før vi sender den ut.

FTV-ene tar med innspillene og lager et forslag som sendes ut til ITV-ene for
gjennomlesing.
SR-Sak 32/20: Kontortid
Marte presenterte saken. Kontortid har blitt avlyst i år på grunn av begrenset tilgang
til Studentrådet IE sitt kontor på Gamle fysikk og linjeforeningskontor. Det må derfor
ses på andre alternativ. Det er ønskelig at ITV-ene er tilgjengelig for sine
medstudenter 2 timer pr uke. Er det en mulighet å ha digital kontortid på et digitalt
rom i for eksempel Zoom der alle studenter kan komme og stille spørsmål eller
snakke med de tillitsvalgte?
Innspill
• IMF har kontortid kl 12:00 -14:00 på fellesareal Matteland 3. etasje på
sentralbygg 2.
• ITV bør være tilgjengelig for studentene 2 timer pr uke.
• Det kan være muligheter for å sitte på linjeforeningskontor.
• Som ITV kan vi booke et møterom på instituttet i outlook.
• Opprette kommunikasjonskanaler, hvor studentene kan stille spørsmål.
• Viktig å ha et alternativt opplegg slik at studentene kan opprettholde en så
normal hverdag som mulig.
SR-Sak 33/20: Profilering
Marte presenterte saken. Hvordan skal vi profilere studentrådet IE i disse koronatider
når vi sannsynligvis ikke kan stå på stand? Digitale alternativ?
Innspill:
• Lage promoteringsfilm med strukturert/ kort og informativt. Vekke
oppmerksomheten til studentene.
• Opprette en felles Instagramkonto for Studentrådet IE, take over.
• Lage instituttvise plakater som kan henges opp.
• Bruke sosiale medier aktivt.
• Bruke linjeforeningene til synliggjøring, reklamere for oss.
• Forslag å lage en video i forbindelse til valg. Rekruttering til nye stillinger.
• Bruke facebook aktivt og jevnlig.
• Lage en strukturert plan for hvordan drive med synliggjøring/ profilering.
• Sette av penger til premie ved oppstart av en Instagramkonto.
• Grafisk profil, investere i enkelt godt utstyr. Husk engelsk oversettelse.
• Forslag at en har et koordineringsansvar.
• Marte FTV er profileringsansvarlig for studentrådet IE, men alle medlemmene
må være med å bidra. Sette ting i system.
• Highlights for instituttene må synliggjøres.
• Det ligger ute en anbefaling hvor ofte man bør poste på Instagram.
• Forslag at publiseringen skjer systematisk.
• Svein-Erik AU opprettet en Instagramkonto i møtet med innslag fra seminaret.
• Forslag at man kan gå rundt på forelesninger med murge og dele ut
informasjon om tillitsvalgtrollen.

•
•
•
•
•
•

Forslag om å ha en plan for hvem som har ansvar, turnusordning, men at
man poster aktuelle ting etter hvert.
Man kan bruke kontortiden til publisering i sosiale medier.
Forslag at man kan prøve å stå på stand.
I Ålesund må man stå ute på stand. Bedre digitalt.
For å opprettholde smittevernreglene kan det være utfordrende å stå på
stand.
Instagram Studentrådet IE

SR-Sak 34/20: Budsjett
Marte presenterte saken. Gjennomgang av forslag til budsjett 2021. Hva vil vi bruke
pengene våre til? Profilering? Seminar? Sosiale aktiviteter?
Innspill:
• Studentrådet IE bruker ca. 100 000,- Seminar hvert år. Hvis
koronasituasjonen fortsetter til neste år vil kostnaden ved å reise bort bli mye
dyrere. Alle må blant annet bo på enkeltrom.
• Forslag at vi arrangerer seminarene i Trondheim. Billigere alternativ og
enklere å delta for de som bor i Trondheim.
• Positivt at studentrådet reiser bort på seminar. Medlemmene blir bedre kjent
og det er lettere å prioritere bort aktiviteter når det arrangeres «hjemme».
• Overnatting kan organiseres hjemme hos medlemmer i Studentrådet.
• AU representant utfordret SR-IE å ha seminar i Gjøvik. Dette blir dessverre
en for stor kostnad i forhold til budsjettet.
• Forslag at FTV og ITV med samme studieretning i alle 3 studiebyer kan
besøke campus Gjøvik og Ålesund.
• Husk å ta hensyn til klimaavtrykk i forhold til reise.
• SR-IE har hatt tradisjon for en felles avslutning av semesteret. Studentrådet
IE støtter med et beløp på 250,- pr. person for sine ITV i Gjøvik og Ålesund.
Oppfordrer at ITV-ene har en felles avslutning på campus Gjøvik og Ålesund.
• Bruke penger på sosiale arrangement for SR-IE.
• Støtte til servering ved arrangering av KTV- møter kan man søke om penger
til sitt institutt.
• Forslag å prioritere penger til profilering/ synliggjøring.
• Bruke mindre penger på seminar ved å holde arrangementet i Trondheim.
• Gjenbruk av studentrådsgensere.
• Prioritere å nå ut til 1.klassingene.
FTV-ene tar med innspillene til videre planlegging.
Eventuelt
Velferdsmidler studentrådet IE:
Sebastian orienterte om at studentrådet har fått 200 000,- ekstra i velferdsmidler fra
fakultetet. FTV-ene har tatt opp med fakultetet og blitt enige om at linjeforeningene
kan søke om penger til leie av lokale, men at arrangementene ikke må ha fokus på
alkohol.
• FTV-ene har laget et søknadskjema i Forms med retningslinjer.
• Skjemaet blir sendt ut i løpet av neste uke.
• Sendes ut til linjeforening, men ikke studentorganisasjoner.

•
•
•

Frist 1. oktober
Retningslinjene finner dere på t:området
T:\utd\st\studentdemokratiet\studentrad_ie\01. Administrasjon\07.
Velferdsmidler\Rutiner, Retningslinjer og søknadsskjema
Linjeforeningene kan søke på flere arrangement.

Snapchatgruppe
• Opprettes for Studentrådet IE
Sosialkomite for studentrådet H2020:
• Johanne (FTV), Jeanette (ITV IIK)

Møtekritikk
• Møteteknikk, en gjennomgang av møtetegn. Du finner eget skriv på t:området
T:\utd\st\studentdemokratiet\studentrad_ie\01. Administrasjon\06.
Velkommen\Info til nyvalgte.
• Løsningsforslag, saksopplysning, spørsmål, innlegg.
• Positivt med fysisk oppmøte i disse digitale tider.

