
 

 

 
 

Studentrådet IE 
        

 
Møtereferat Studentrådet IE 
 
Sted: Gorg undervisningsrom og digitalt på zoom 
Tid: 16:15-18:00   
Dato:  23.03.21  
 
Tilstede: Johanne Diesen (FTV), Marte Hoff Hagen (FTV), Frederick Nilsen (FTV), 

Odd Arne Fosse (FTV), Monika Luu (IDI), Andre Schjøth (IDI), Sander Fuhr (IDIG), 

Markus Tørnkvist (IEL), Sofie Barmen Stein (IEL), Ellisiv Sætherø Steen (IMF), 

Sunniva Engan (IMF), 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), Annik Riise (IES), Sigurd 

Solheim (AU) 

Frafall: Emilie Rieber (IIK), Carl Gustav Drabløs Myreng (IDI), Maria Osa Furmyr 

(IIR), Emil Elton Nilsen (IIR) 

Møteleder: Frederick Nilsen 

Ordstyrer: Frederick Nilsen 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møteinnkalling 23.03.2021 og møtereferat 02.03.2021 ble godkjent i møte. 
  
SR-sak 01/21: Runde rundt bordet  
 

IEL - Vi har deltatt i ledergruppemøter. Møte med dekan hvor vi ble gjort 
oppmerksom på ny instituttleder. Møte med EMIL-styret som har arrangert et 
vellykket sosialt utearrangement. 
 

IDI Gjøvik - Jeg har vært på Studentparlaments-møte. Deltatt på 3 
prøveforelesninger med intervjurunde i tillegg til studieprogramrådsmøte. 
 
IDI – Vi har deltatt i ledergruppemøte og semestermøte. Gjennomgang av 
semesterundersøkelsen våren 2020, kun 14% av studentene på IDI svarte. 
 

IES - Anette har siden sist hatt kontakt med KTV for andreklasse Elsys og hun har 
fått opprettet en sosialkomite for klassen. De skulle prøve å få til et arrangement før 
påske. Hun har også pratet med KTV for 5. klasse for å høre hvordan det går der.  
I tillegg vært på ledermøte. 
 



 

Annik, vanlig, annen hver uke ledergruppe og møte med FTV Odd Arne og ITV-er 

ved IES. Rekruteringsdager for studiet. Studentrepresentant i ansettelse av professor 

Joakim- Siden sist møte har jeg vært på et møte og et seminar med 

studentparlamentet. Jeg søkte og fikk innvilget velferdsmidler til å arrangere et sosialt 

arrangement på studenthuset i gjøvik. Har også vært i samtaler med Halgeir 

(Faggruppeleder for Elektro på Gjøvik) for å få gjennomført dette. Men det ser fortsatt 

ut til å være vanskelig å få arrangert. Tidligere i dag har jeg deltatt på ledermøte på 

IES og spurte dem om det vil være mulig å få arrangert dette. Her var det mange 

ulike meninger om hva reglene sier, men vi kom fram til at jeg skulle diskutere dette 

videre med Halgeir. Utenom dette har det bare vært en medarbeidersamtale og noe 

små møter med ITV-ene på IES og FTV.  

IMF - Ellisiv og Sunniva har sammen har deltatt i ULG (utvidet ledergruppemøte). Her 

ble blant annet trivselen til førsteårsstudentene ved BMAT/ÅMATSTAT nevnt. 

Ellisiv har fikset stumtjenere til identitetsareal/matteland. 

Sunniva har vært med å planlegge digital åpen dag for å promotere BMAT til 

videregåendeelever. Foredraget var nokså vellykket, ettersom det møtte opp ca.16 

personer og det kom inn en god del spørsmål. Elias Klakken Angelsen holdt 

foredraget. 

IIK - Sander var studentrepresentant fra instituttet på åpen dag. Insta- takeover. 
Møte med instituttledelsen, FTV og angående handlingsplanen.  
 
IIKG – Studentparlamentsmøte, kullkoordinatormøte, felles seminar for tillitsvalgte på 
Gjøvik. 
 

ITK - Avholdt semestermøte og blitt enige om diverse tiltak, spesielt for førsteklasse 

og 2-årig master. Deltatt på allmøte der ny instituttleder ble annonsert. 

LTV - KTV-møte (som også var alle kullkoordinatorene), kom opp et par saker vi skal 
ta med videre til både ILU og/eller med Marius. Deltatt på ULG-møte. Møte med FUL-
representantene diskutert deler NOKUT-undersøkelse sammen med LTV-NV.  

FTV – Alle har behandlet søknader til velferdsmidler og hatt medarbeidersamtaler. 
Frederick har hatt medarbeidersamtaler. Deltar på ledergruppemøtene med fakultetet. 
Tok opp saken om sensurfrist. Fakultetet ser alvorlig på dette og vil sørge for at fristen 
overholdes. Studenter må bruke avvikssystemet hvis frist ikke overholdes. Kan også ta 
kontakt med instituttleder. Deltatt i fakultetsstyremøte. 
 
Odd Arne har deltatt i SR-ing som kun hadde orienteringssaker. Har også vært på 
formøte NTNU-styret, FTV-forum og jobbet med handlingsplan.  
 
Marte har deltatt på ledergruppemøte hvor hun tok opp på fare for frafall på studier. Det 
har ikke vært så mye i høst, men tror rekruttering til studier vil reduseres neste semester. 
Deltatt på valgmøte, hvor vi ble enige om at det viktigste er å få gode kandidater til å 
stille til valg. Fakultetsstyremøte, hvor økonomi og ansettelse av instituttledere var saker 
som ble tatt opp. Møte med linjeforeninger og fakultetet. Tema var sosiale tilbud til 
studentene under korona.  



Johanne har deltatt i møter ansettelses-utvalget hvor direkte ansettelser og godkjenning 
av søknader ble tatt opp. Formøte i utdanningsutvalget, hvordan tilrettelegge for god 
digital undervisning, sakspapirene ligger ute. Jeg tok med innspillene fra 
handlingsplangruppa- 
 

AU - Siden sist har det skjedd mye, blant annet møte i Utdanningsutvalget. Der 

diskuterte vi hva som skal gjøres med vårt kjære kvalitetssystem frem mot ny revisjon 

av NOKUT i 2022. Det ble også diskutert hvordan man skal legge opp for 

studentmobilitet fremover, og under hvilken seksjon Universitetsbiblioteket skal ende 

opp (spoiler: det blir høyst trolig under prorektor for forskning). 

Vi har hatt Studenttingsmøte hvor vi fikk vedtatt mye morsom og viktig politikk. 

Studenttinget har vedtatt et ønske om at NTNU ikke skal tildele arealer til 

livssynsveiledende tilbud. I tillegg har vi vedtatt en resolusjon om bo i 

vestkantskråningen, revidert kommunikasjonsplattformen vår og vedtatt et ønske om 

spørreundersøkelse som en del av evalueringen i alle emner.  

Jeg har også skrevet et leserinnlegg rundt arbeidslivsmeldingen sammen med andre 

fagpolitiske ansvarlige fra U5-nettverket. Den handlet om viktigheten av å prioritere 

økonomien til praksisstudenter som enten må reise langt eller bo langt fra 

studiestedet for å gjennomføre praksis, som en kommentar på stortingsmeldingen 

om arbeidslivsrelevans som ble lansert 15. mars. Ellers er vi ganske så enige at det 

er god stortingsmelding med fornuftige mål for fremtiden.  

Til slutt er det verdt å nevne at vi hadde en gjennomgang av revisjonen av 
sammensetningen i Studenttingets ledergruppe i dag (tirsdag), hvor vi så på 
endringer som kan gjøres i mandat, roller, vedtekter og ansvarsoppgaver innad i 
ledergruppa for å ha en mest mulig effektiv arbeidshverdag med riktige prioriteringer.  
 
OR-sak 13/21: Om studentvalget  
Frederick orienterte om saken. 
Studentvalget våren 2021  

• 29.mars valget kunngjøres. 

• 6. – 18. april nominasjonsperiode NTNU-styret 

• 18.april 23.59 er frist for å stille til styret 

• 19.april kandidater til styre annonseres 

• 12. -25.april nominasjonsperiode medlemmer studentrådet 

• 26. april kl. 09:00 åpner valget 

• 29.april valgdag 

• Marte har vært i valgmøte. Det viktigste er at dere kontakter gode kontakter 
direkte. Send en melding på facebook/ e-post. 

• Mobilisering, bruk nettverket ditt på studieprogram og i linjeforeninger. 

• Du kan lese mer om valget på STUDENTVALGET – Din stemme har makt! 
 
OR-sak 14/21: Studentrepresentasjon ved alle valgte organer på instituttene  
Frederick presenterte saken. Alle ITVer har rett til å møte ved alle valgte organer på 
instituttet sitt, deriblant instituttmøtene (ikke bare utvidet ledergruppemøter).  

I lov om universiteter og høyskoler (UH-loven) står det om studentrepresentasjon i 

ledergruppemøter.  

 

https://studentvalget.no/


4-4. 

Studentenes representasjon i institusjonens organer 

(1) Studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Der dette ikke 

utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med tale- og forslagsrett. 

(2) Bestemmelsen i første ledd kan fravikes dersom det delegerende organ enstemmig bestemmer noe annet. 

Innspill rundt bordet: 

• IES deltar i ledergruppemøter annenhver uke og utvidet ledergruppemøte. 

• IDI deltar i ledergruppemøter annenhver uke, utvidet ledergruppemøte og 
utdanningsutvalget. 

• IMF deltar i utvidet ledergruppemøte annenhver uke. 

• IIK, har tatt opp dette. Vi er bare i utvidet ledergruppemøter. 

• Innsida, tips å følge kanalen til ditt institutt, da blir du oppdatert på det som skjer. 

• Programtillitsvalgt (PTV) er en egen stilling, men flere ITV blir automatisk.  IES og 
IEL praktiserer dette. 

• IMF, ITV-ene kan bli invitert til studieprogramrådsmøte. 

• Ta kontakt med instituttet for å sikre at dere blir representert i de møtene dere 
skal i på ditt institutt. FTV-ene kan være behjelpelig hvis dere ikke ønsker å gjøre 
det selv. 
 

OR-sak 15/21: Status, tildeling av velferdsmidler 
Frederick orienterte om saken. Søknadsfristen gikk ut 15. mars. FTV-ene har behandlet 
ferdig søknadene i dag. Konsulenten har sendt ut svar i dag 23.03 til de som har fått 
innvilget velferdsmidler for våren 2021. 

• Innvilget totalt 302 613.70 kr 

• Fakultet har gitt tilbakemelding om at de kan dekke ekstra midler da summen 
overskrider det opprinnelige beløpet på 300 000,-  

• Dette vil bli tatt opp på ledergruppemøte 6.april. Vi venter derfor med å sende ut 
svar på de søknadene som ikke ble innvilget først etter påske. 
 

SR-Sak 12/21: Inkludering av internasjonale studenter i studentdemokratiet  
Frederick presenterte saken. Det i vår 87 internasjonale studenter på IE og antallet vil 
øke betraktelig til høsten. Studentdemokratiet bør være et verktøy for alle studenter, 
hvordan kan vi sørge for at internasjonale studenter og de som ikke er norsk-språklige 
kan få utbytte av tilbudet. Forslag til diskusjonspunkter: 
 
Hvordan er kontakten mellom internasjonale studenter og studentdemokratiet (særlig ved 
IE) i dag? Hvilke plattformer finnes?  
Hvordan kan vi sørge for enda bedre dialog med studentene på IE?  
Bør det tilrettelegges for at ikke-norskspråklige studenter kan engasjere seg i 
Studentrådet? 
Studentrådet ble delt inn i diskusjonsgrupper. 
Innspill: 

• I Gjøvik er det lite kontakt med de internasjonale studentene og få studenter. 
Bruke flere kanaler og Instagram både norsk og engelsk, eventuelt ekstra stilling 
for internasjonale studenter. 

• De internasjonale studentene må bli informert om studentdemokratiet. Se 
hvordan NTNUI og ISFIT samarbeider med internasjonale studenter. 



• Nettsiden vår bør også være på engelsk, slik at informasjonen vi legger ut er 
tilgjengelig for alle studenter.  

• ITV kan ta kontakt med studieveileder ved semesterstart om antall internasjonale 
studenter og sende ut samme informasjon til dem.  

• Ansette eventuelt en internasjonal student som er tillitsvalgt. Samtidig kan dette 
være utfordrende fordi studentene er her kun et semester. Dårlig med overlapp. 

• En FTV kan være ansvarlig for å følge opp de internasjonale studentene som en 
del av arbeidsinstruksen. 

• Ser ikke helt poenget med at en internasjonal student blir tillitsvalgt. Vanskelig å 
få tilhørighet til en klasse fordi de ofte har fag på tvers av institutt. 

• Informasjon på innsida om studentdemokratiet må være søkbar. 

• Informasjon på engelsk. Man trenger ikke være tillitsvalgt for å være en 
kontaktperson. 

• Ved oppstart av internasjonale studenter kan ITV være med på 
informasjonsmøte. 

 
Eventuelt  
Sosial komité internt for studentrådet?  
Frederick presenterte saken. Det har tidligere vært interesse for å ha en gruppe på 
studentrådet som arrangerer sosiale arrangementer internt for Studentrådet IE. Er dette 
noe vi ønsker å få til dette semesteret også? Johanne er i sosialkomiteen. Skal vi 
fortsette? 
 
Innspill:  

• Ta det opp igjen senere når det åpner opp igjen.  

• Flytende, men eventuelt digitalt arrangement med spill i felles grupper. 

• Internt ansvarlig FTV kan ha hovedansvaret, men at ITV også kan delta. 

• Forslag å ha et arrangement før eksamen starter. 

• Eventuelt etter siste SR-IE møte. FTV-ene tar det opp på et kontormøte. 

• Folk rakk opp hånda at de var positive til forslagene. 
 
Flytting av studentrådsmøte etter påske 
Frederick presenterte saken.  

• Flytte SR-IE fra 13.april - til tirsdag 20.april kl. 16:15 -18:00. For å få tid til å 
forberede saker. 

• Eventuelt hvor mange møter skal vi ha før eksamen starter (1-2 møter). 

• Dette er avhengig av hvilke saker som kommer opp og om vi skal inkludere 
nyvalgte på vårt siste møte. Slik vi har en tradisjon for. 

• Forslaget om at neste SR-IE blir 20.april ble enstemmig vedtatt. 
 

Orientering: NTNUs og Sits helsetjenester 
Frederick orienterte om saken. På «innsida» er det opprettet en side for studenter om 
hvilke veiledningstilbud som finnes for studentene på NTNU. Dette er greit å være klar 
som i vervet som ITV. Her får du tips om studieteknikk, om studiet ditt, noen å snakke 
med og aktuelle kurs. 

• Veiledning - for studenter - innsida.ntnu.no 
 
Daljer  
Johanne informerte om at alle medlemmer i studentrådet IE får en egen dalje. Den kan 
hentes på kontoret. Vi kan sende til dere i Gjøvik og Ålesund. Dette må bli først etter 
påske.  

https://innsida.ntnu.no/veiledning


 
 
Møtekritikk 

• Kombinert møte med fysisk oppmøte og digitalt fungerte greit. 

• Godt engasjement. 

• Positivt at ITV-ene i Gjøvik kan møtes. 

• Positivt med fysisk møte. 

• God møteledelse. 
 
Diggerunde 
  
SR-sak 11/21: Workshop for handlingsplan  
Saken ble utsatt.  


