
 

 

 
 

Studentrådet IE 
        

 
Møtereferat Studentrådet IE 
 
Sted: Digitalt på zoom 
Tid: 16:15-18:00   
Dato:  14.09.21  
 
Tilstede: Mathias Fossum (FTV), Elias Klakken Angelsen (FTV), Frederick Nilsen 

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

Tronstad (IDI), Sander Fuhr (IDIG), Sofie Barmen Stein (IEL), Elise Tajet Høigård 

(IEL), Espen Aglen (IEL), Johanna Ulvedal Marstrander (IMF), Sunniva Engan (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), Solvor Sevland (LUR), Sakarias 

Sæterstøl (IIR), Trygg Meyer Johannessen (IIR), Sigurd Solheim (AU) 

Frafall: Joachim Holm Barø (IESG) 

Møteleder: Odd Arne Fosse 

Ordstyrer: Odd Arne Fosse 
 
Observatør: Sigurd Solheim (AU) 
 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møteinnkalling 14.09.21 og møtereferat 31.08.21 ble godkjent i møte. 
 
OR-sak 01/21: Runde rundt bordet 
IEL- Vi hadde vårt første kontortid i dag. Hatt ukentlige møter innad på Emil med ITV 
fra EPT. Alle KTV-ene er på plass. Jobbet med en spørreundersøkelse vi skal sende 
ut til 1.- og 2.klasse angående studiehverdagen og trivsel. 
 

Espen,- Jeg har fått på plass den nye KTV-en for Eldig. Deltok på oppstartsseminar 
for studentrådet, samt hatt et bli kjent-møte/oppstartsmøte mellom ITV-er og 
instituttet. 

IDIG- Sander, Ordnet KTV og vara hos 1.klasse programmering og dataingeniør. 
Meldte de på tillitsvalgtseminaret som skal foregå på onsdag 15. september. 
 



IDI-  Vi har vært på seminar med Studentrådet. Hatt møte med FTV sammen med de 
andre ITVene. Her fikk vi vite litt hvordan samarbeidet med FTV/ITV funker. Hadde 
også en veldig bra erfaringsoverføring med avtroppende ITV. Dette var veldig bra 
siden vi fikk vite mye mer av hva de har drevet med før, og ble lagt til i en slack som 
hadde mange tillitsvalgte fra IDI. Har også fått snakket litt med Kristin en del i disse 
møtene som har vært fint, fått litt oversikt. 
 
Peder- Jeg har vært i kontakt med Abakus og skal ha kontortid sammen med dem 
torsdag. Tror dette blir bra siden Abakus blester for dette møte, og tror vi kan trekke 
flere studenter da. I tillegg har vi planer for å være med utvalgte HS-møter fremover. 
 
Vi har funnet ut av vi må finne en KTV for 1.klasse så dette er på Agendaen nå. Det 
er litt synd at førsteklasse ikke har noen fag som bare er dem. Må finne en smart 
måte å få gjennom dette valget, og få spredt informasjon. 
 
Har sendt mail til en Berit for å få alle ITV’ene inn i ledergruppeforumet. Vi har 

dessverre ikke fått svar på denne eposten, som er litt synd da jeg tror vi ikke har blitt 

invitert på de 2-3 siste ledermøtene! 

 

IES- Line, Siden sist møte har jeg holdt valg i to av klassene og fått KTV-er der, og 

jobber nå med å skaffe den siste. 

Anette- Siden sist har jeg skaffet ny KTV for 1. klasse elsys og avtalt et møte med 

Sofie fra IEL for å diskutere plassmangel på elbygget. Jeg skulle egentlig delta på et 

ledermøte, men det ble avlyst pga. sykdom. 

IMF – Fått i gang kontortid. Begynt å se på en sak angående eksamensdatoen til 

matematikk 1 - den er plassert 7.januar, og det ses inn i hva som kan gjøres med å 

eventuelt flytte denne datoen. Vært i kontakt med instituttet om PhD-møte for 

kvinnelige master-studenter og vært i kontakt med ITV ved fysikk (NV) om PTV-

ordningen. 

IIK- Valgt KTV for 1.klasse Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet. Vært med i 

utvidet ledergruppemøte. 

IIKG- Siden sist har Espen og jeg valgt KTV for første klasse DIGSEC, og fått de 

oppmeldt til Tillitsvalgtkonferansen i morgen. 

ITK-Vi har begynt å velge KTV. Vi har starta med åpent kontor på 

linjeforeningskontoret hver onsdag. Begynt å planlegge semesteret, mtp. møter med 

KTV-ene. Skal prøve å få hilserunde til alle klassetrinnene der ITV og KTV , så 

studentene ser hvem vi er. Har laga informasjonsplakater vi skal henge opp rundt 

omkring og så har vi vært på seminar <3<3. 

IIR- Siden forrige gang har vi jobbet med å velge PTV til bachelor og master 

studieprogram. Vi har valgt KTV til manglede klasser. Videre planlegger vi tillitsvalgt 

møte. 

LTV- Siden sist har jeg vært på seminar (veldig hyggelig og engasjerende!) Deltatt i 
Studentrådet Lektor. Sendt innspill til læringsmiljøutvalget angående en sak om 
læringsmiljø i praksis. Promoteringsarbeid, sak om LTV i linjeforeningens avis og 



oppdatert nettsiden til linjeforeningen. Jobbes også med en offisiell nettside for 
studieprogrammet (hvor blant annet vi LTV-er blir promotert). Oppstartsmøte med 
studieprogramrådsleder. Avtalt at vi LTV-er blir med på førsteklasses første kullmøte 
for å kunne velge KTV. Jeg har blitt invitert til møte med NOKUT som tillitsvalgt (jeg 
har også fiksa en annen menig studentrepresentant). Hatt åpent kontor på 
identitetsarealet sammen med LTV - NV. Jobba sammen og med LTV - NV om noen 
saker i fag ved NV.  
 
FTV - Mathias, deltatt i Ledergruppemøte (LG-møte), Studenttingsmøte (Sti), ny 
internasjonal plattform, det ble vedtatt kva panten skal gå til. Skal lage 
studentrådsplakat. 
 
Frederick, Har deltatt på ekstraordinært fakultetsstyremøte der vi valgte 

innstillingsutvalg til ansettelse av instituttleder på ITK. Ellers har det vært mest 

administrativt, der jeg blant annet har jobbet litt med en sånn innsynsrapport for 

velferdsmidler og fått delt det gode budskapet på nettsidene våre. 

Elias, Jeg har vært på AU-møte og LG-møte. Fulgt opp matte1-eksamen og diskutert 
NOKUT og masterklasser. Sendt ut høringer (om vgs-matematikk og læringsmiljø i 
praksis). Møte med utdanningsledelsen på IE. De oppretter et nestlederforum for 
utdanning vi kan få medvirkning i. Jobbet med sikkerhetssjefen på IE om 
trakasseringskurs. Mye tilbakemelding til dem, men vet ikke hvor mye de tar til seg. 
Planlagt og gjennomført seminar. 
 
Odd Arne, svart på mail og jobbet organisatorisk. Deltatt på STI-seminar med innspill. 
 
AU - Siden sist har vi (i arbeidsutvalget) hatt både møte og seminar med 

Studenttinget. På møtet vedtok vi en ny internasjonal plattform (en plattform er et mer 

overordnet dokument med politiske prioriteringer vi i arbeidsutvalget jobber etter på 

et spesifikt område. Vi pleier å revidere de etter 2-3 år). Vi har også vedtatt at 

pantepengene på NTNU i Trondheim skal gå til et klimafond. Seminaret ble også en 

suksess, hvor både FTVer og studenttingsrepresentanter bidro med refleksjoner vi 

tar med oss videre i arbeidet fremover. Valgstyret jobber aktivt med valg, og prøver 

tenke nytt på den fronten for å øke oppslutning, men ikke minst antallet som stiller til 

Studenttinget neste år.  

 

I tillegg til det hadde vi besøk av NSO forrige søndag, og arrangerte med de 

Studentnach, en lavterskel pubdebatt på Studentersamfundet. Har også vært på et 

møte i Utdanningsutvalget, hvor arealvisjoner, meritterte undervisere og samarbeid 

med arbeidslivet om avlagte oppgaver var hovedtemaene. Hadde også et formøte 

med FTV-ene fra ulike fakultet før dette. 

OR-sak 25/21: KTV-valg 
Odd Arne orienterte om saken. ITV-ene har ansvar for å skaffe KTV-er på alle 
klassetrinn på sitt institutt. KTV-en skal bli valgt inn på en «ansvarlig, demokratisk 
måte, dersom det skulle være mer enn en kandidat». 
 
 
 
 



OR-sak 26/21: Ulike lønnsmodeller for ITV-er 
Odd Arne presenterte saken. Instituttene har ulike måter å fordele lønn på, enten ved 
timeføring eller fast lønn, og dette oppfattes som et problem. Denne problemstillinga 
blir arbeidt med sentralt på fakultetet og det kommer en felles ordning. 
 
Konsulenten orienterte om: 

• Det jobbes med at tillitsvalgte skal ha lik kontrakt, men lønnssystemet er satt i 
forhold til lønnstrinn av NTNU.  

• Dersom dere ønsker å øke timene, må dere forhandle med fakultetene. Siden 
fakultetene er autonome, så vil det ikke nødvendigvis bli likt for alle.  

• Avtalen Studenttinget har med rektor (også om det kommer en ny etter hvert) 
vil kun si noe om minstebeløpet de skal ha i forhold til timer. 
 

Innspill: 

• ITV-ene ønsker at det skal jobbes for et felles lønnssystem.  

• ITV-ene sender inn en e-post om antall timer og lønnstrinn til FTV@sr-ie.no  

• FTV-ene vil ta opp dette med fakultetet IE. 
 
OR-sak 27/21: Ny struktur for studieprogramråd 
Frederick orienterte om saken. Studieprogramrådsmodellen blir omstrukturert.  

• Målet med dette er å avlaste ledergruppen på fakultetet IE.  

• Det er blitt innført nestleder for utdanning på hvert institutt.  

• De vil ha ansvar for utdanning.  

• FTV-ene vil legge ut et organisasjonskart på teamskanalen. 
 
OR-sak 28/21: Dialogsmøter 
Odd Arne presenterte saken. Noen ITV-ere har dialogmøte med alle PTV-ene og 
KTV-ene og studieprogramleder. Dette er en veldig fin måte å få tilbakemelding fra 
hvert kull og samtidig løfte problemer kjapt og enkelt opp til instituttet. 
 
Spørsmål til runde rundt bordet: 
Har dere dialogmøte, hvor ofte, hvordan de gjennomføres er det behov for slike 
møter? 
 
Innspill: 

• IEL- Espen, åpent for et lavterskeltilbud annenhver fredag, KTV og 
studieprogramleder, ITV kan også møte der. Dette er ikke kommet i gang 
ennå. 

• Elkraft skal også ha dialogmøte. 

• EMIL har dialogmøte. Studieveileder kaller inn til møtene. 

• IDI har felles chattekanal med PTV-ene, KTV-ene er også lagt til der. 

• IES- Anette -  PTV for Elsys samarbeider med PTV fra. 

• IES - Line er også PTV. Felles møte med KTV-ene og skal ha et møte i mnd 
og evt  chat. 

• IMF arrangerer allmøte en gang i mnd, hvor alle studentene blir invitert 
sammen med studieprogramleder. 

• Johanna, ikke så godt samarbeid med studieprogramrådet, men skal jobbe for 
å få til et bedre samarbeid. 

mailto:FTV@sr-ie.no


• ITK, dialogmøte med KTV og instituttet. Et møte i begynnelsen av semesteret, 
hvor det blir tatt opp forslag til tiltak og evalueringsmøte på slutten av 
semesteret. 

• IIR – Dialogsmøte månedlig, studieprogramrådsmøte 2-3 ganger i semesteret. 

• LTV- et møte i semesteret og har en facebookgruppe. Jevnlig dialog LTV på 
NV og med PTV og har formøter til studieprogramråds-møter. 

• IIK – dialogmøte ITV og studieprogramleder og nestleder for utdanning, 
dialogmøte med KTV 3 ganger i semesteret. 

 

• FTV-ene oppfordrer alle til å ha 2-3 dialogmøter i semesteret. 
 
SR-sak 29/21: Stillinginstruks-ITV 
Odd Arne hadde en gjennomgang av stillingsinstruksen til ITV-ene. Vi ønsker innspill 
til eventuelle endringer og om det bør være instituttspesifikke instrukser. 
 
Innspill: 

• Hvilke møter skal stå i stillingsbeskrivelsen. Møtene varierer fra institutt til 
institutt. Instruksen viser eksempler på slike møter. 

• ITV-ene får informasjon gjennom erfaringsskriv og erfaringsutveksling av 
tidligere ITV om hvilke instituttspesifikke oppgaver og møter de skal  gjøre/ 
delta i. Dagens ordning fungerer godt. 

• Avvikssystemet, si i fra knappen. 

• Kvalitetsikringssystemet på NTNU er emne- og referansegrupperapportene 
(Kasper) 

• Allmøte er for alle studenter ved fakultetet IE som  FTV-ene ved IE arrangerer.  

• Bindeledd mellom student, institutt og Studentrådet IE. 

• Det kan være greit at det presiseres hva det innbærer å være ITV. 

• ITV-ene skal sørge for at alle studieprogramråd tilknyttet instituttet har god 
representasjon. 

• Stillingsinstruksen bør være generell. 

• Det instituttspesifikke bør fremheves i et erfaringsskriv. 
 

Avstemming: 
Hvem vil endre på stillingsinstruksen? 
Flertall for at stillingsinstruksen for ITV-ene blir videreført slik den er. 
 
Eventuelt  
IIR- Utfordring med timeplalegging 

• Læringsmiljøansvarlig ved Instituttet IIR kontaktet oss angående frustrasjon 
over at timeplanene blir vedtatt sentralt og vi lurer på om det er andre institutt 
som opplever det samme.  

• Dette kan være utfordrende for instituttene.  
 
IMF- Eksamen i matematiske metoder og matematikk 7.januar 

• Ikke heldig at eksamen i matematikk for 1.kl er flyttet til januar etter ordinær 
eksamensperiode på grunn av manglende eksamenslokaler. Fakultetet IE 
ønsker fysisk eksamen. 

• Kan det eventuelt være aktuelt å ha eksamen senere i semesteret. 

• FTV-ene vil følge opp saken og ta det opp med eksamenskontoret.  



 
Møtekritikk 

• Litt upresist om hva vi skulle stemme over i saken om stillingsinstruks ITV. 
 
Droppet diggerunde i og med at vi gikk over møtetiden. 


