
 

 

 
 

Studentrådet IE 
        

 
Møtereferat Studentrådet IE 
 
Sted: Digitalt på zoom 
Tid: 16:15-18:00   
Dato:  02.03.21  
 
Tilstede: Johanne Diesen (FTV), Marte Hoff Hagen (FTV), Frederick Nilsen (FTV), 

Odd Arne Fosse (FTV), Maria Osa Furmyr (IIR), Monika Luu (IDI), Andre Schjøth 

(IDI), Sander Fuhr(IDIG), Carl Gustav Drabløs Myreng (IDI), Markus Tørnkvist (IEL), 

Sofie Barmen Stein (IEL), Ellisiv Sætherø Steen (IMF), Sunniva Engan (IMF), Emilie 

Rieber (IIK), Sander Fjeld Waasjø (IIK), Simen Ramberg (IIKG), William Eide Seimer 

(IIKG), Ingebrigt Stamnes Reinsborg (ITK), Hanne Opseth Rygg (ITK), Anette 

Fagerheim Bjerke (IES), Solvor Sevland (LUR), Sigurd Solheim (AU) 

Frafall: Emil Elton Nilsen (IIR), Annik Riise (IES) 

Møteleder: Odd Arne Fosse 
Ordstyrer: Odd Arne Fosse  
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møteinnkalling 02.03.2021 og møtereferat 14.02.2021 ble godkjent i møte. 
 
SR-sak 01/21: Runde rundt bordet  
FTV- Odd Arne har deltatt på kontormøter, FTV-forum og studieutvalget, hvor vi 
diskuterte resultatene i studiebarometeret. 
 
Frederick har deltatt i ledergruppemøter, FUS, FTV-forum og div formøter. 
 
Johanne har deltatt i ansettelsesprosessen for ny instituttleder. Tidkrevende, men 
veldig interessant. Vært i  ansettelsesutvalget. 
 
Marte har vært i ledergruppemøte, hvor hun tok opp saken om emnerapporter. De sa 

at hvis det er noen konkrete institutt eller fag som har mangel på publisering av 

emnerapport på Innsida kan FTV-ene gi prodekan for utdanning beskjed om det. De 

sa videre at dersom enkeltstudenter opplever at referansegrupper ikke fungerer eller 

at det mangler rapporter kan de også melde det gjennom avvikssystemet, så vil de 

som har ansvaret bli varslet. Deltatt i ansettelsesutvalget. Promotert velferdsmidler 

og handlingsplan. 

 



IDI – Siden sist har Monika og André vært på ledergruppemøte, 
undervisningsutvalget og prøvd å skaffe pengestøtte til neste tillitsvalgtmøte. André 
har i tillegg vært med i ansettelsesprosessen av instituttleder og er snart ferdig med 
intervjuene. 
 
Carl Gustav deltatt i ledergruppemøte, hvor resultatene av studiebarometeret ble 
gjennomgått. 
 
IEL - info om studentbarometeret og hvordan resultatet har vært. Sittet i 
kullkoordinatormøte da campus stengte. Fått booket åpent kontor areal en gang i 
uken, men må avvente til dette blir lov. 
Fått spørsmål om velferdsmidler, og formidlet link til kullkoordinatorene og styret med 
komiteer. Hatt dialog med styret angående ulike arbeidsoppgaver. Fått oversikt over 
hvor gode IEL er på å levere inn emnerapporter og konkludert med at det er for 
dårlig. Skal ta dette opp på neste ledergruppemøte. 
Forhørt oss om ekskursjon for årets førsteklasse kan tas igjen når smittesituasjonen 
er bedre. 
 
IMF - Ellisiv og Sunniva har sammen: 
Vært i møte med kontorsjef på instituttet om lesesal-plasser og utnyttelse av 
identitetsarealet vårt. Skal prøve å få flere inn på lesesaler på Matteland. Deltatt i 
ULG (utvidet ledergruppemøte). 
 
Ellisiv: 
Møte med KTV-er og møte med instituttleder om to personalsaker. 
 
Sunniva: 
Møte med KTV-er og PTV-er. Ordnet med tilgang til identitetsareal/Matteland for dem 
som ikke hadde det, men som skal ha rett til tilgang. Funnet ny kullkoordinator for 
førsteklasse BMAT. Deltatt på allmøte for BMAT. Promotert kontortid for oss ITV-er 
på innsida. Informert instituttleder om tilstanden for trivselen for 1.-klasse BMAT. 
 
IIK - arrangert digital quiz for alle Kommunikasjonsteknologi- studenter. Dialogmøte. 
Møte med FTV (Odd Arne). 
 
IIK Gjøvik – sosialt arrangement før påske. Jeg har vært i kontakt med 
bookingansvarlig på studenthuset i Gjøvik og det ser ut som vi kan bruke dette som 
lokale. Det ble også diskutert hvordan det faglige går, og det virker som de fleste 
synes det går bedre med digital undervisning enn de hadde forventet.  
 
IIR – Vi har hatt møte med KTV angående Covid-19 og hvordan undervisning og det 
sosiale fungerer i forhold til det.  Vi har vært i allmøte hvor vi har presentert det vi fikk 
høre fra KTV møte. Jobber også med å få tak i en ny PTV, men ikke funnet noen 
enda.  
 
ITK - Vi har hatt et møte med kullkoordinatorene der vi har kartlagt hvordan  
studentene har det, både med tanke på det psykososiale og faglige. Spesielt stort 
fokus har vi satt på førsteklassingene, og de som går første året på toårig master. De 
på toårig master har nå fått sin egen lesesal der de kan sitte samlet en gang i uka, i 



håp om at de får bli kjent med flere i klassen sin. I tillegg har vi kalt inn og planlagt 
møte med foreleserne på instituttet som vi skal 08.03. 
 
AU – Siden sist er det satt ned en valgkomite for valgprosessen for internt styre, 
styrevalg. Valget vil bli samkjørt med valget av medlemmer i studentrådene. Har 
deltatt i utdanningsutvalget (UU), tema var planlegging av neste semester som 
fortsatt vil bli delvis digitalt. STimøte, hvor jeg gjennomførte en workshop om 
kvalitetssikringssystemet. Deltatt i en del formøter. 
 
IES - Siden forrige møte har jeg hatt møte med KTV-er og prøvd å få igang en 

sosialkomite for 2. klasse elsys. Jeg har også deltatt på noen Ledermøter ved IES. 

Jeg fikk også vært med på et møte hvor studenter fra elsys (alle årstrinn) kunne 

komme med innspill til å forbedre studiehverdagen, spesielt med tanke på korona.  

LUR- Vært i møte med FUL-representantene og LTV-er ved andre fakultet (her har 

blant annet LUR-studentenes stemmerett blitt tatt opp. Vi er under flere fakultet, 

burde ha stemmerett på to (IE og NV), men kan bare ha ett fakultet pr semester). 

Vært i ULG-møte. Møte med IMF angående lesesalplasser for bacherlorstudenter. 

Hatt et sosialt åpent kontor med kaffe og twist 

 
OR-sak 10/21: Hva FTV-ene har gjort siden sist 
FTV-ene informerer om hva som blir tatt opp på møter de har deltatt på siden sist 
SR-møte.  
Studieutvalget ble resultat fra studiebarometeret tatt opp. Alle studieretninger har hatt 
en nedgang. Elsys skårer litt bedre. 
Referat frå møtene FTV-ene går i legges ut på studentrådet sin teams, slik at alle kan 
følge med på hva som blir tatt opp. 
  
OR-sak 11/21: Velferdsmidler 
Odd Arne orienterte om søknadsskjemaet for velferdsmidler. Fakultetet deler i år ut 
600 000,- med mål om å styrke studentvelferden ved IE-fakultetet. 300 000,- hvert 
semester.  
Søknadsfrist: 

• For beløp opp til 5 000,- vil søknaden behandles hver mandag.  

• For beløp over 5 000,-  er søknadsfristen 15. mars 2021.  

• Dersom arrangement /tiltak over 5000,- som skal gjennomføres før 15. mars, 
vil det være mulighet for å få innvilget søknaden fortløpende. 

Innspill: 

• Frederick har sendt søknadsskjema til linjeforeningene. 

• Kullkoordinatorene kan også søke. 

• Det er lagt ut informasjon om velferdsmidler på «innsida» for alle 

studieprogram. 

• ITV-ene kan sende inn søknader på vegne av kullkoordinator. 

Hva støttes? 

• Student-initierte prosjekter, arrangement, innkjøp av felles utstyr ol. 

• Prosjekter som kommer flest mulig studenter til gode.  



• Prosjekter og tiltak som involverer samarbeid mellom studentene ved 
fakultetet, og da gjerne på tvers av studieprogram, institutt, linjeforening eller 
prosjekter i samarbeid med andre institusjoner.  

• Studentorganisasjoner med dårlig økonomi. 
 
Hva støttes ikke? 

• Alkoholholdig drikke, og arrangementer der alkohol er i fokus. 

• Kurs og emner i regi av skolen.  

• Søknader til individuelle prosjekter, med mindre det gir et tilbud til flere 
studenter ved fakultetet. 

 

OR-sak 12/21: Evalueringa av oppstartseminaret 
Odd Arne orienterte om hvilke tilbakemeldinger FTV-ene fikk på evalueringen og hva 
FTV-ene tenker rundt det samme.  

• Bra at så mange tok seg tid til å svare på evalueringen slik at vi fikk et godt 
grunnlag å jobbe med. 

• Det sosiale kunne vært bedre. 

• Handlingsplanen kunne vært bedre forberedt og vi skulle tatt med 
oppsummering fra forrige semester. 

• Vi vil bruke mere Breakoutrooms i møtene fremover. 
 
SR-sak 13/21: Økonomi prioritering 
Det er en del penger igjen etter oppstartseminaret. Hva skal vi bruke disse på? Det er 
blitt foreslått å legge de til som velferdsmidler. FTV-ene foreslår å bruke de til et 
ekstra møte når det blir mer åpent for fysiske treff.  
Innspill: 

• Pengene som ble øremerket til seminar kan brukes til å gjøre noe sosialt i 
studentrådet med fysisk oppmøte. 

• Eventuelt kjøpe inn flere studentrådsgensere. 

• Viktig investering for det sosiale i studentrådet. Sti hadde en hyggelig samling 
etter møte sist som var veldig positivt. 

• Forslag å dele opp sosialt i arbeidsgruppene for handlingsplanen. 

• Kan eventuelt gjøre begge deler. 

• Gjøvik og Ålesund får også støtte til å gjøre noe sosialt sammen. 
 
Eventuelt 
Statestikk på studentfrafall – 

• Fristen for semesterregistrering har vært og man kan ta kontakt med 
Studieveileder for å få en oversikt over statestikk på studentfrafall. 

 
Kartlegging av Bærekraft i Ingeniørstudiene 

Odd Arne orienterte om saken. Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) 
ønsker å få innspill fra ingeniørstudentene om hvordan dere opplever bærekraft blir 
integrert i studiene. Fint om dere kan svare på følgende spørsmål og sende de til 
ftv@sr-ie.no . Konkretiser gjerne med hvilke studieprogram og emner dette gjelder. 
Spørsmålene vil bli lagt i studentrådet IE sitt teams. 
 

• Hvordan opplever dere at bærekraft integreres i studiet (per dags dato)?  

mailto:ftv@sr-ie.no


• Hvilke av dine emner passer bærekraft best inn i?  

• Opplever du at du som NTNU student er i stand til å komme frem med 
bærekraftige løsninger innenfor ditt fagområde? Hvis ikke, hva kan gjøres for å 
endre dette? 

• Hvordan tror du bærekraft kommer til å bli relevant for framtiden til fagområdet 
ditt. 

 
 
Innspill i møte: 

• EMIL, opplever det i studieprogrammet, men ikke i fellesfag. 

• IMF- gjennom prosjektarbeid. 

• IES- FNs bærekraftsmål har vært tema i studieprogramråd. 

• Oppfordre alle til å ta opp tema bærekraft i studieprogramrådene. 
 

Studenter til arbeidsgrupper i Fremtidens Teknologistudier. Frederick orienterte om 

saken. 

Kort versjon: 

• Studenter til 9 forskjellige arbeidsgrupper i FTS  
• Honorert 40/50 timer, møter ca hver 3. uke.   
• Meld interesse til sti@studenttinget.no innen 10. mars.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lang versjon (fra studentrepresentanter i FTS):  
Når det står "fri" så menes det teknologistudier som ikke er ingeniørstudier 
Som beskrevet i e-posten under er det tenkt å være 9 forskjellige arbeidsgrupper i 
FTS framover med oppstart i april. VI ser helst at det sitter en student i hver 
arbeidsgruppe, det vil si 9 studenter. En student kan delta i forskjellige 
arbeidsgrupper. Det er tenkt å ha møter hver 3. uke, med litt tid til forberedelser blir 
det rundt 40/50 timer med honorert arbeid avhengig av lengde på arbeidsgruppe. 
I arbeidsgruppe A og B er det ønsker om forskjellig utdanningsbakgrunn. Her er det 
ønsker om studenter fra følgende studiekategorier i FTS porteføljen til følgende 
grupper: 

• 1 student – Bachelor, ingeniør (A1)  
• 2 studenter – Bachelor, «fri» (A2, B1)  
• 1 student – 5-årig integrert master (A3)  
• 3 studenter – 2-årig master der:  

• 1 student – 2-årig «fri» (B2)  
• 1 student – 2-årig master i teknologi (B3)  
• 1 student - vilkårlig 2-årig master (A4)  

• 1 student – vilkårlig (C)  
• 1 student – vilkårlig (D)  

Denne bestillingen blir sendt ut til alle tilsette i tillegg, noe som skal gjøre det mulig 
for FTS å kartlegge hvilke områder organisasjonen prioriterer på bakgrunn av hvem 
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som stiller seg tilgjengelig. Det er frist for å melde interesse 10.mars, med et vedtak 
om hvilke arbeidsgrupper som blir satt opp planlagt til 11. mars. Det er et ønske om 
å ha interesse meldt inn til FTS fra så mange som mulig før 10. mars slik at FTS kan 
vedta hvilke grupper har nok personer for å gjennomføre. Studenttinget kan da fatte 
et vedtak i etterkant av FTS vedtak 11.mars. 

Møtekritikk 

• Runde rundt bordet bør være instituttvis for å få betre oversikt. 

• Møtetidspunkt må være riktig. 

SR-sak 11/21: Workshop for handlingsplan 

Etter første del av møtet samlet gruppene for de ulike punktene i handlingsplanen i 

sine teams-kanaler og utarbeidet underpunkter i handlingsplanen. Avtalte hvor ofte 

gruppene skal møtes og referere på studentrådsteams. 


