
 

 

 
 

Studentrådet IE 
        

 
Møtereferat Studentrådet IE 
 
Sted: Digitalt på zoom 
Tid: 16:15-18:00   
Dato:  31.08.21  
 
Tilstede: Mathias Fossum (FTV), Elias Klakken Angelsen (FTV), Frederick Nilsen 

(FTV), Odd Arne Fosse (FTV), Mats Finsås (IDI), Peder Smith (IDI), Sander Fuhr 

(IDIG), Sofie Barmen Stein (IEL), Elise Tajet Høigård (IEL), Espen Aglen (IEL), 

Johanna Ulvedal Marstrander (IMF), Sander Fjeld Waasjø (IIK), Emilie Rieber (IIK), 

Simen Ramberg (IIKG), Espen Eriksen (IIKG), Ingebrigt Stamnes Reinsborg (ITK), 

Thale Eliassen Fink (ITK), Anette Fagerheim Bjerke (IES), Line Høybakk (IES), 

Joachim Holm Barø (IESG), Solvor Sevland (LUR), Sakarias Sæterstøl (IIR), Trygg 

Meyer Johannessen (IIR), Sigurd Solheim (AU) 

Frafall: Sunniva Engan (IMF), Johanne Tronstad (IDI), Sander Fuhr (IDIG) og 

Mathias Fossum (FTV) siste del av møte. 

Møteleder: Frederick Nilsen 

Ordstyrer: Frederick Nilsen 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møteinnkalling 31.08.21 ble godkjent i møte. 
Siste møtereferat 20.04.21 finner dere på T:område eller på studentrad.no. 
 
OR-sak 01/21: Runde rundt bordet 
Alle presenterer seg og forteller hva de har gjort siden forrige møte (og sender 
sammendrag til Kristin). 
 
IEL: Sofie og Elise 5.kl Energi og miljø. Har hatt møte med nye ITV-er. Har kontakt 
med administrasjonen angående oppstart av ledergruppemøter. Begynt utlysning av 
kullkoordinator for førsteklasse samt for dem som begynner på mastergrad. 
Ellers hatt litt kontakt med studieveiledere om sosiale tiltak. 
 

Espen, 3.kl. Elektro bachelor. Gårsdagens møte var mitt første, så jeg har ikke fått 

gjort så mye siden sist møte. Fra skolestart jeg har presentert meg og min rolle som 

ITV til den nye Elektrifisering og digitaliseringsklassen.  Jeg har gjeninnvalgt KTV for 



elkraftretningen ved bachelor elektroingeniør, og fått opprettet valg av KTV til Eldig-

klassen som forhåpentligvis vil være på plass innen fredag (03.09). 

IDI: Peder Smith 5.kl data. Forrige semester var jeg i IDI ledermøte hvor vi snakket 

om hvordan organisering av fadderinndeling skulle være. I tillegg snakket vi om hva 

slags materiell som skulle sendes til de som hadde Data på førstevalg på samordna 

opptak. 

I starten av årets semester kjempet jeg hardt for å få min egen lønn opp. Dette er 

kanskje ikke like relevant for alle andre, men jeg synes i hvert fall at det er viktig at en 

valgt ITV ikke får dårligere betalt enn studentassistenter uten LAOS-kurs. Derfor var 

jeg veldig fornøyd når IDI gikk med på å betale oss på trinn 26 slik standarden er for 

andre stillinger ved IDI. Håper dette kan gjøre ITV stillingen hakke mer attraktiv 

fremover, da det ofte har vært vanskelig å få noen fra Data til å stille. 

Jeg har også funnet den siste PTV-en for master i datateknologi og informatikk. Dette 

gjør at PTV benken vår et fylt for H21 og V22 som er kjempebra. 

Forrige uke fikk vi også videresendt en epost fra noen studenter ved et IDI fag som 

var veldig forskrekket over karaktermodellen professoren hadde valgt. Her fikk jeg 

snakket med både student og professor, og det løste seg greit til slutt. Det ble valgt 

en ny modell som setter studentene sin kunnskap opp mot vurderingskriterier, og 

ikke andre studenter, så vi var fornøyde. I tillegg ble bonuspoeng for å være med i 

referansegruppe fjernet, da dette også er litt tvilsom praksis. 

IDI Gjøvik: Sander 2.kl. data. Siden sist har jeg fått videre programtillitsvalgt (PTV) til 

dataingeniør. Stått på stand med studentparlamentet og sendt ut invitasjon til 

seminar med alle KTV-er.  

IDI: Mats Finsås 3.kl informatikk bachelor. Nyvalgt ITV. Fått en omvisning på 

Studentråd kontorene av Kristin, ellers ikke gjort stort før første møte. 

Johanne Tronstad ny ITV IDI suppleringsvalg nå på mandag 30.september. 
 
IES: Anette ITV Elsys 5.kl. Siden sist har jeg planlagt å skaffe KTV for 1. klasse 
ELSYS torsdag 2. september. I tillegg har jeg pratet med instituttet (IES) om 
masterplasser til de som skal skrive prosjekt-/masteroppgave denne høsten.  
 

Line 3.kl elektro. I sommer var jeg med på å planlegge og arrangere oppstartuken for 

førsteklassen ved Elektroingeniør og ELDIG, og har vært i to ledermøter hittil.  

IESG: Joachim 2.kl. elektro. Det jeg har gjort er å få på plass KTV for 2. klasse. 1. og 

3. vil jeg ha klart til i morgen. Jeg har deltatt på første ledermøte og vært med på 

noen aktiviteter med studentparlamentet. 

IMF: Sunniva 3.kl. bachelor matematikk og Johanna 5.kl industriell matematikk. 
Funnet kullkoordinator for førsteårsstudentene BMAT og ÅMATSTAT. Holdt 
informasjonsforedrag for nye studenter ved BMAT, ÅMATSTAT og MSMNFMA om 
tillitsvalgtroller. Opprettet kontakt med kullkoordinator 3. klasse indmat (ny i høst). 
Har vært på møte med en gruppe fra instituttet om økt rekruttering til kvinnelige phd-
stillinger.  



 
IIK: Emilie 3.kl gjenvalg, Sander 2.kl master i kommunikasjonsteknologi og 

informasjonssikkerhet. Siden sist har vi tatt imot de nye studentene. Vi var innom og 

sa hei, og snakket litt om oss og tillitsvalgtordningen.  

IIKG: Simen og Espen 3.kl bachelor digital infrastruktur cybersikkerhet. Presentert 

oss som ITV foran 1 klassingene (jobber enda med anskaffelse av KTV). Deltatt på 

aktiv campus sammen med Studentparlamentet (SP) Gjøvik for å delta på sportslige 

aktiviteter og fremme SP sammen med ITV-er her på Gjøvik, for studentene. Deltatt 

på rebusløp under Fadderuka hvor vi sto på post sammen med SP for å vise hvem vi 

er. 

LTV: Solvor 4. kl. lektor realfag. Møtt førsteklasse i løpet av Fadderuka og introdusert 
meg selv. Jobber med å få KTV i førsteklasse. Vært i møter om få flere kvinnelige 
søkere til Phd ved Institutt for matematiske fag (IMF). Kontakt med 
studieprogramrådleder om diverse småting aktuelt for Lektorutdanning i realfag 
(LUR).  
 
IIR: Trygg 3.kl bachelor automatisering og robotikk. Har jobbet med sikre 

oppstartinformasjon og få ting på plass. Arbeidet med få arrangere KTV møte og 

introdusere meg som ITV. I tillegg har jeg stilt på førstegangsintervju som student 

representant.  

Sakarias 2.kl data. Har jobbet med å sette meg inn i rollen som ITV. 
 
ITK: Ingebrigt 5.kl (har vært ITV er flere perioder) og Thale 3.kl. master kybernetikk 
og robotikk, jobber med å få på plass nye klassetillitsvalgte.  
 
FTV: Frederick studerer industriell matematikk 4.kl. Møter ordinært i SR-siving-

møtene, som er formøter til forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen. Har 

også administrert e-post, forsøkt å planlegge oppstartsseminaret vi skal ha denne 

helga og styret litt med velferdsmiddelordningen. Jeg følger også opp LTV for LUR 

og IIR i Ålesund. 

Elias 1.kl master matematikk. Har tidligere vært ITV for IMF.  Deltatt på kontormøter 

og fått mye gøy ansvar som FTV. Planlagt seminar og hatt en hyggelig samtale med 

Gjøvik-gjengen. Hjulpet til med, og løst, en sak om ei tvilsom vurderingsform. 

Ledergruppemøte hvor vi fikk godkjent retningslinjene til velferdsmidler. Tok opp 
kveldsundervisning, det tas videre. Diskuterte trakasseringskurs med sikkerhetsleder 
på IE, skal møtes til uka for mer input. Deltatt i møte i Ansettelsesutvalget (AU), lest 
mange sakspapirer. 
 
Odd Arne FTV, kontormøte og ledergruppemøte, formøte til styremøte hvor 
budsjettkutt på nye campusprosjekt, klimaambisjoner og vitenskapsmuseet, FUI-
representant, utdanningsutvalgsmøte, ansvar for IES og IEL 
 
Mathias: Jeg skal følge opp ITV-ene på ITK og IDI. Skal delta på ledergruppemøter 
og fakultet-styremøter. Planlagt seminar og jobbet med å få en ny ITV på IDI. 
 



Konsulent: Kristin. Jeg er konsulent for studentrådene IE, økonomi og 
ingeniørutdanningen. Det er bare å ta kontakt hvis dere trenger hjelp med noe i 
vervet som tillitsvalgt. Stikk gjerne innom kontoret mitt i Studentdemokratiet sine 
lokaler på Gløshaugen, digitalt på teams eller send en e-post kristin.eggen@ntnu.no 
 
AU: Sigurd Kort om min rolle, hvis dere lurte på hvorfor i all verden en 

sosiologistudent befinner seg i deres møter; jeg er valgt inn i Studenttingets 

arbeidsutvalg for å sitte i 100% stilling som fagpolitisk ansvarlig, en stilling jeg nå har 

hatt i et halvt år. Vi i arbeidsutvalget utarbeider saker til Studenttinget, og tar med 

politikken Studenttinget vedtar til sentrale råd og utvalg, samt ledelsen og andre 

relevante aktører. Vi oppnevner også studenter til diverse arbeidsgrupper o.l., og 

sitter i opptil flere slike grupper selv. Jeg har ansvaret for det fag- og 

forskningspolitiske området, og sitter dermed i både det sentrale Utdanningsutvalget 

og Forskningsutvalget ved NTNU. Vi følger også opp hvert vårt Studentråd, og 

dermed har jeg fått gleden av å følge opp dere i IE.  

Siden sist har det gått mye i overlapp og erfaringsoverføring med gamle og nye 

stedlige ledere og studentene i NTNU-styret. I tillegg har det vært hektisk med 

smitteoppblomstringen knyttet til studentmiljøet i Trondheim, hvor vi har gjort vårt for 

at studentene skal føle seg ivaretatt, og ikke få syndebukk-stempelet. Jeg har vært i 

første møte med både Utdanningsutvalget og Forskningsutvalget, som begge var 

noe preget av at det nettopp har vært sommerferie. Nå om dagen går det med en del 

tid på å planlegge både seminar og første møte for semesteret for Studenttinget.  

OR-sak 20/21: Møteteknikk 
Frederick hadde en gjennomgang av møtetegn og -teknikk for digitale og fysiske 
møter. 

• Innlegg 

• Replikk og svarreplikk 

• Saksopplysning og til orden 
 

Zoom/ digitalt – «raise hand»-funksjonen for å tegne seg til innlegg. Dersom man har 
saksopplysning eller har replikk skal det skrives i chaten. 
 
Fysisk – vi bruker ulike tegn til Innlegg, replikk, saksopplysning. Se skriv møteteknikk  
 
OR-sak 21/21: Oppstartsmøte med fakultetsadministrasjonen 
Frederick orienterte om at IE-fakultetet ønsker å ha et oppstartsmøte med alle ITV-er 
og FTVer. Her kan vi også komme med innspill til hva vi ønsker at blir tatt opp eller 
spørsmål. 
Dere kan sende innspill til ftv@sr-ie.no 
 
OR-sak 22/21: KD-midler 
Frederick orienterte om at Kunnskapsdepartementet (KD) har gitt NTNU ekstra 
midler til å fremme blant annet læringsmiljø i lys av pandemien. IE-fakultetet har nå 
ca. 1 million igjen av midlene som må brukes på et tiltak eller prosjekt i løpet av 2021. 
Innspill fra ITV-er er høyst satt pris på. Vi kan komme med innspill. Dere kan sende 
innspill til ftv@sr-ie.no 
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SR-sak 23/21: Behandling av velferdsmidler for høsten 2021 
Frederick presenterte saken. Fakultetet har gitt studentrådet 330 000 dette 
semesteret til utdeling av velferdsmidler. Det ble i vår 2021 sendt inn over 50 
søknader. Grunnet omfanget og arbeidstyngden har dette ansvaret falt på FTV-ene 
tidligere. Har behandlet og godkjent søknadene. Samtidig er det viktig å sørge for at 
midlene forvaltes på en demokratisk måte av studentrådet. 
Studenter, linjeforeninger, studentorganisasjoner kan søke. Alkohol dekkes ikke.  
 
Diskusjonsspørsmål: 

• Fungerer det bra at FTV-ene behandler søknadene? Bør hele studentrådet 
være med i behandlingen? 

• Bør det fremlegges rapport over organisasjonsnavn på søkere, søknadsbeløp 
og søknadsstatus? 

• Bør det eventuelt være en innsynsordning der man kan forespørre informasjon 
om andre søkere? I så fall, hvem bør ha rett til et slikt innsyn? 

Innspill: 
o Fakultet IE godkjenner de behandlede søknadene før vi sender ut svar. 
o Høres veldig krevende ut om hele studentrådet skulle behandle 

søknadene. 
o FTV-ene kan poste på teams-kanalen vår slik at det er mulig for 

medlemmene i studentrådet IE og komme med innspill. 
o Positivt med innsynsordning. 
o Forslaget kan også legges frem på et studentrådsmøte. 
o Det kan være tidkrevende å gjøre dette med søknader med beløp 

under 5000,-. De behandles fortløpende på FTV-enes kontormøter. 
o Søknadsfrist 30.september.  
o Fint om dere sprer det glade budskap til tillitsvalgte studenter, 

linjeforeninger og studentorganisasjoner knyttet til deres institutt. 
o Konsulenten har sendt søknadsskjema og retningslinjer på e-post til 

dere. 
o Send gjerne spørsmål om velferdsmidlene til ftv@sr-ie.no 

 
Følgende forslag ble votert over i møte: 

• FTV-ene lager en rapport/ oversikt over behandlede søknader før vi sender 
det til fakultetet ved søknader med store beløp. 

Forslaget ble vedtatt. 
 

• Rapporten offentliggjøres og legges ut på våre nettsider. 
Forslaget ble vedtatt. 
 
SR-sak 24/21: Kontortider 
Frederick presenterte saken. ITV-ene arrangerer ofte kontortider for sine studenter 
på de ulike linjeforeningskontorene. Tidligere har også FTV-ene hatt kontortider der 
de har vært tilgjengelige på studentdemokratiets kontorer i Oppredningen. Er det en 
ordning vi ønsker å gjenopplive? 
Innspill: 

• Positivt at FTV-ene har fordelt ansvar og oppfølging av ITV-ene.  
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• Ikke behov for at FTV-ene følger opp ITV-ene med kontortid med den nye 
ordningen. 

 
Eventuelt 
Take - over 

• Emilie, skal ha take over på Instagram.  

• Ønsker å ta bilder i SR-møte og på seminar i den forbindelse. 
 

Promotoreringsvideo Studentrådene NTNU 

• I vårsemesteret 21 ble det satt ned en arbeidsgruppe på tvers av 
studentrådene for å utarbeide en felles promoteringsvideo. 

• Vi trenger noen i studentrådet IE i denne arbeidsgruppa. 

• Mathias kjenner noen som kan bidra med selve filmen. 

• Kom gjerne med innspill eller meld dere.  

• Legger det ut på teams-kanalen vår. 
 

Seminar, NTNUs anbefalinger om å utsette arrangementer per 31.08. 
Innspill: 

• Forslag at det kun blir et faglig seminar med tilviste plasser. En fin 
mulighet for å bli kjent med medlemmene i Studentrådet IE. 

• Digital løsning kan være et alternativ. 

• Man kan droppe servering av alkohol. 

• En mulighet kan være å dele opp i kohorter på seminaret. 

• Hensikten med seminaret er opplæring, erfaringsutveksling og 
teambuilding av medlemmene i studentrådet IE. 

• Oppfordre alle til å ta en hurtigtest i forkant av seminaret. 

• Vanskelig å utsette seminaret på grunn av UKA og andre arrangement 
denne høsten. 

• Gi beskjed til Kristin hvis du heller ønsker å delta digitalt. 
 

 
Voteringsorden 

o Utsette vs. ikke utsette – flertall å ikke utsette 
o Fysisk vs. Digitalt – flertall for fysisk seminar 

 
 
Diggerunde 


