
 

 

 
 

Studentrådet IE 
        

 
Møtereferat Studentrådet IE 
 
Sted: Digitalt på zoom 
Tid: 16:15-18:00   
Dato:  20.04.21  
 
Tilstede: Johanne Diesen (FTV), Marte Hoff Hagen (FTV), Frederick Nilsen (FTV), 

Odd Arne Fosse (FTV), Andre Schjøth (IDI), Sander Fuhr (IDIG), Markus Tørnkvist 

(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), Emilie Rieber (IIK), Carl Gustav Drabløs Myreng (IDI), 

Maria Osa Furmyr (IIR), Emil Elton Nilsen (IIR) 

Frafall: Sofie Barmen Stein (IEL), Monika Luu (IDI), Sigurd Solheim (AU) 

Møteleder: Johanne Diesen 

Ordstyrer: Johanne Diesen 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møteinnkalling 20.04.2021 og møtereferat 23.03.2021 ble godkjent i møte. 
Johanne ble godkjent som møteleder og Kristin som referent. 
 
OR-sak: Presentasjon fra studentombudet 16/21  
Studentombudet Lennart Soligard orienterte om Studentombudets rolle.  
 
Studentombudets formål: 

• Bidra til økt rettssikkerhet for studentene, med fokus på studentenes 
rettigheter og likebehandling. 

• Bidra til at studentene får en forsvarlig og korrekt behandling av sin sak ved 
NTNU i henhold til gjeldende rettsregler. 

• Studentombudet befatter seg kun med forhold som knytter seg til studentenes 
«studiesituasjon». 

 
Studentombudet kan bidra til: 

• Lytte til deg og gi deg korrekt veiledning. 

• Diskutere bekymring. 

• Forklare universitetsprosedyrer og gi veiledning om studentrettigheter. 

• Bidra til å løse en sak på lavest mulig nivå. 



• Påpeke utfordringer overfor universitetet. 

• Anbefale endringer i retningslinjer og prosedyrer 

• Være en nøytral, uavhengig instans mellom partene i en eventuell konflikt 
 
Hvordan komme i kontakt med Studentombudet 

• Telefon:    48 50 50 05 
• Mail:    Studentombudet@ntnu.no 
• Kontor:   D1-155 Realfagsbygget Gløs  
• Neste stand: Se Innsida om studentombudet 

   Studentombudet NTNU 
      @StudentombudetN 
   www.snapchat.com/add/studentombud 
 
Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe. 
 
SR-sak: Runde rundt bordet 01/21  
Alle forteller hva de har gjort siden forrige møte  
 
IEL- Drama på instituttet med ansettelse av ny instituttleder. Dialogmøte med 
fakultetet (SPR), utfordringer og utvikling av linjen. Programrådsmøte, forberedende 
for dialogmøte med fakultetet. Startet blæsting og rekruttering til valg. 
Ledergruppemøter, snakket om bachelor linjene på instituttet. Spurt FUS via 
Frederick om 6 ukers relevant arbeidskrav for 4. års studenter 
 
IDI - Snakket med instituttet om bruk av midler. Instagram takeover for linjeforening i 
forbindelse med valget. Forsøk på rekruttering til valg. Deltatt på ledergruppemøte. 
 
IES – Anette- Siden sist har jeg vært i møter med instituttledelsen, jeg har informert 
studentene på mitt studie om hvor de kan finne informasjon om frister og annen nyttig 
info.  
Annik - Ledergruppemøte, FTV/ITV møte, studieprogramrådet hadde dialogmøte 

med fakultetet, arbeider med ITV-strukturen til bachelor, oppstart med planlegning av 

startuke til nye studenter og funnet kandidater til valget.  

Joakim - Siden sist møte har jeg deltatt i ledergruppemøte og 

studentparlamentsmøte. Har brukt den siste uke på å promotere ITV-stillingen. Og 

fikk pratet med en aktuell kandidat i går som har sagt at han skal stille til valg.  

IMF- Siden sist har vi vært i utvidet ledergruppemøte, kontortid, kullkoordinator- 
møte, allmøte BMAT. Studentsak, Ellisiv, erfaringsskriv, Ellisiv. Instagram-takeover 
og skaffet kandidat til ITV, Ellisiv. 
 
IIK- Deltatt i utvidet ledergruppemøte og dialogmøte. Strategiseminar med instituttet. 
FTV + ITV møte. Instagram-takeover for linjeforeningen. 
 
IIKG, Siden sist har jeg og Simen vært i møte med studentparlamentet her på Gjøvik 

og vi har hatt seminar med instituttet med linjeforeninger. 

ITK – Hanne har promotert valg, har funnet noen kandidater. Jobbet for flere lesesal-
plasser. 
 

mailto:Studentombudet@ntnu.no
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LTV – Studiekvalitetsutvalget for lektorstudiene. Utvidet ledergruppe - videreformidlet 
studenters frustrasjon rundt for stor arbeidsmengde i fag. Har hatt åpent kontor - 
sosialt, med promotering av valg. Jobba med en emnesak, hvor vi LTV-er har blitt 
kontakta av et referansegruppemedlem. 
Arrangerer allmøte i morgen, fått sponset pizza og nominert kandidater. 
 
IIR – campus Ålesund måtte stenge en periode. Tilbakemelding fra studenter om 
dårlig kommunikasjon/ informasjon. Møte med dekan og studentparlamentet som har 
valgt nytt styre. 
 
FTV- Frederick har deltatt i ledergruppemøtene med Marte, deltatt i FTV forum og to 

møter med SR-Siving. Her har vi blant annet diskutert konsekvenser av korona og 6 

uker relevant arbeid. Snakket også litt om internoverganger og ekskursjoner. Har 

ellers jobbet litt med å få igang en enklere kommunikasjonskanal mellom FTV-ene og 

linjeforeningene. 

Marte- Deltatt på ledergruppemøtene. Jobbet med valget. Deltatt i møte med 
valgkomiteen for fakultetsstyre og utmatrikuleringskomiteen. 
 
Odd Arne, formøte UU informasjon om FTS, prinsipp for areal for linjeforening, og 
kommunikasjonsplan for oppstart. Deltatt på SR-ing. 
 
Johanne- dialogmøte med prorektor utdanning og fakultetet IE. Tema var 
utdanningskvalitet. Fikk gitt tilbakemelding om referansegruppesystemet ikke 
fungerer som det skal. Ansettelsesutvalgsmøter og FTV-forum. Positivt at ITV deltok 
på promovideo-gruppa. På FTV-forum ble det blant annet diskutert hvordan vi kan bli 
mere synlig for linjeforeningene. Kom gjerne med innspill. Deltatt i formøte til 
Likestilling og mangfold, hvor det ble orientert om at samisk kultur må mere inn i fag 
ved NTNU. Kjønnsnøytrale toalett i nye bygg. 
 
SR-sak: Handlingsplan V2021 17/21  
Johanne presenterte saken. Vi vil ha innspill på hvordan vi skal jobbe med 
handlingsplanen neste semester. Har det fungert med to grupper? Hvordan kan 
arbeidet rundt handlingsplan bli bedre? Vi blir delt i breakoutsrooms for summing i 
grupper. 
Innspill: 

• Gruppe 1- Tror det vil være positivt med færre punkter, men litt tidlig å vite om 
dette vil fungere bedre. Viktig å ha en skriftlig evaluering av hva som er gjort 
og hvilke kontaktpersoner som er aktuelle for videre arbeid. 

• Gruppe 2- Forslag å ha fokusområder og ta opp hva som er relevant på 
studentrådsmøtene. 

• Gruppe 3- For mange punkt og for store ambisjoner. Vi får mindre eierskap til 
handlingsplanen. Det bør utarbeides et arbeids-skriv og ha mindre grupper. 
Dele opp i ITV-par slik at ting blir gjort/ fulgt opp. 

• Gruppe 4- Forslag at vi jobber med en plan tidlig i semesteret. Bruke 
seminaret til å jobbe med gruppen sin.  

• Gruppe 5- Litt for mye diskusjon om handlingsplan. Forslag at ITV-ene kan 
jobbe med et mål og at man blir enig med ny ITV om hva vi skal jobbe med de 
2 første ukene av semesteret. ITV-ene kan presentere målene for semesteret 



på oppstartsseminar og eventuelt samarbeid med andre ITV med samme 
mål. 

• Studentrådet ØK har dette semesteret hatt fokus på synlighet. 
 

OR-sak: Valg 18/21  
Marte orienterte om saken. En gjennomgang av ny valgperiode og påminnelse av at 
nominasjonsperioden varer ut uke 16.  

• 4 nominerte. FTV har sendt informasjon til de om valget. 

• Frist nå på søndag. 

• Oppfordre alle ITV-ene til å promotere valget og ta kontakt med aktuelle 
kandidater. 

• Suppleringsvalg ITK og IIR kjøres samtidig med det ordinære valget. 

• Generell promotering til linjeforening, på slack, interne facebookgrupper og 
Klassechat.  

• Mange flinke blant frivillige som kan nomineres.  
 
OR-sak: Hilsningstale til utmatrikulering 19/21  
Marte orienterte om saken. Dekanens rådgiver, Kjersti Bruheim, kontaktet henne 
angående vårens utmatrikuleringssermoni. Seremonien blir 4. juni. Fakultetet ønsker 
innspill på om det er noen avgangsstudenter som kan holde en liten hilsen/ tale, 
være konferansier og bidra med underholdning. 
Innspill: 

• Elsys har vært i kontakt med KTV, men ennå ikke fått svar.  

• Trenger svar innen torsdag 22.april. 

• Seremonien skal foregå på norsk, men man må inkludere internasjonale 
studenter også. 

• Fint om dere kan høre med klassene deres om forslag til innslag. 
  
Eventuelt 
Krav om 6 uker relevant erfaring sivilingeniørstudiene 

• Frederick refererte fra møte i SR-siving 13.04.21. Studentrådet var enige i at 
man må fjerne kravet om 6 ukers relevant erfaring. Kravet er tatt opp i 
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) og vedtatt. 
 

Programtillitsvalgte (PTV) høsten 2021 

• ITV-ene må ha PTV for høsten 2021 klart innen 1.juni. 

• Fakultetet IE setter som krav at kontrakt er signert og returnert før dere kan 
delta i studieprogramråd. 

• Konsulenten sender inn en samlet oversikt over PTV for høsten 2021. 

• Kristin konsulent sender ut en påminnelse på e-post. 
 
Erfaringsskriv 

• Fristen for å sende inn erfaringsskriv er 3. mai, til konsulenten. 

• Viktig at avtroppende ITV har et møte med den nyvalgte for en 
erfaringsutveksling. 

 
Siste møte i SR-IE for semesteret. 

• Eventuelt invitere nye tillitsvalgte. FTV-ene vil gi en tilbakemelding så snart 
dette er klart.   



 
Møtekritikk  

• Ingen kommentarer 
 

Etter møtet ble det arrangert workshop i handlingsplangruppene på teams.  
 


