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Møtereferat Studentrådet IE 
 
Sted: A31 Handelshøyskolen og på teams 
Tid: 16:15-18:00   
Dato:  26.10.21  
 
Tilstede: Mathias Fossum (FTV), Frederick Nilsen (FTV), Odd Arne Fosse (FTV), 

Elias Klakken Angelsen (FTV), Mats Finsås (IDI), Peder Smith (IDI), Johanne 

Tronstad (IDI), Sander Fuhr (IDIG), Elise Tajet Høigård (IEL), Espen Aglen (IEL), 

Sunniva Engan (IMF), Sander Fjeld Waasjø (IIK), Emilie Rieber (IIK), Simen 

Ramberg (IIKG), Espen Eriksen (IIKG), Thale Eliassen Fink (ITK), Anette Fagerheim 

Bjerke (IES), Line Høybakk (IES), Joachim Holm Barø (IESG), Solvor Sevland (LUR), 

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

Frafall: Johanna Ulvedal Marstrander (IMF), Ingebrigt Stamnes Reinsborg (ITK), 

Sofie Barmen Stein (IEL) 

Møteleder: Elias Klakken Angelsen  

Ordstyrer: Elias Klakken Angelsen  
Referent: Frederick Nilsen 
Observatør: Sigurd Solheim (AU) 
 
Saksliste: 
Møteinnkalling 26.10.21 og møtereferat 05.10.21 ble godkjent i møte. 
 
Runde rundt bordet  
IEL- Elise og Sofie har siden sist hatt Åpent kontor hver tirsdag. ITV-møte hver uke. 
Informert studentene om valget med hjelp av blant annet en valgquiz med premie. 
Kontaktet mulige kandidater til ITV-stilling. Takeover på Energi & Miljø sin Instagram-
profil. 
Kan også nevne at vi har hatt kontakt med Markus angående et kollokvie-prosjekt han 
har satt i gang med Sit labs. Kort fortalt har han lyst å lage et system (script) som setter 
sammen folk på tvers av studier sammen i kollokvie. Tror han generelt ser for seg noe 
for yngre kull da de har mye like fag på tvers av studier. Har meldt litt med han 
angående det.  
 

Espen- Jeg har gjennomført medarbeidersamtale, promotert valget og hatt et møte 

med KTV-ene på studiet. 

 
  



 
IDI - Fått tak i flere PTV-er, mangler bare to. Mangler bare 7/21 KTV-er. Blesting om 
ITV valg via IDI-linjeforeningene. Jobbet med litt romtilganger og reservasjon. Vært 
problemer med instituttledelsen på at ITV. 
 
IDI-G - Har også møtt KTV-ene. 
 
IES- Anette har siden sist har jeg vært i ledermøter på instituttet, prøvd å finne 
kandidater til ITV-valget. Jeg har fått invitasjon (og takket ja) til å bli med på et møte 
hvor vi skal diskutere hvordan vi kan forbedre studiene på instituttet.  
 
IMF- Sunniva har siden sist skaffet KTV for førsteåret, hatt møte med KTVer. Siden 
sist har jeg vært i ledermøter på instituttet, prøvd å finne kandidater til ITV-valget. Jeg har fått 
invitasjon (og takket ja) til å bli med på et møte hvor vi skal diskutere hvordan vi kan forbedre 
studiene på instituttet.  

Vært i sentralt undervisningsutvalg og vært i ULG møte. Reklamert for valget. Hatt 

medarbeidersamtale. Sett litt inn i NTNU ung, som var en liten tanke fra instituttet om 

å ha kontaktstudenter til de unge fjernstudentene som tar matematikkfag ved NTNU. 

Arbeidet litt mer med å få inn ny PTV for årsstudium i matematikk.  

Johanna har siden sist hatt semestermøte med KTV. Informert KTV-ene om 

endringer angående sensur og mappevurdering som forberedelse til 

studieretningsutvalg-møte de skulle ha. Kontaktet leder av studieretningsutvalget og 

snakket med studenter og andre tillitsvalgte om programråd-strukturen for fysmat 

som ikke er tilfredsstillende. Jeg kontaktet leder av programrådet med forslag om å få 

inn en studentrepresentant for ind.mat. Han vil ta det videre til dekan på NV for å 

endre programrådsstrukturen slik at alle linjer (fysikk, buofysikk og ind.mat) er 

representert. Så det kan vel foreløpig kalles en suksess. Vært i møte med sentralt 

undervisningsutvalg og ULG, samt hatt medarbeidersamtale. Jeg takket ja til å være 

studentkontakt i NTNU-Ung prosjektet Sunniva beskriver over. 

(-brukket foten og må vurdere å trekke meg igjen fra siste punkt, samt justere 

arbeidsmengde i vervet og deltagelse i møter i tiden fremover). 

ITK- Hatt åpent kontor kvar onsdag. Har no også fått midler frå instituttet til å sponse 
vafler vi kan dele ut til studenter som kjem innom, slik at vi får fleire på besøk! Vi har 
laga ein felles trivselsundersøkelse-mal som alle KTV-ene fekk i ansvar å spesifisere 
til sine klasser og sende ut!  Vi hadde eit møte med alle KTV-ene og instituttledelsen, 
der vi diskuterte trivselsundersøkelsen og div. andre småsaker. Her kom det bla. 
fram at den mentale helsa på studiet var veldig lav og at folk var redde for at fokuset 
på mental helse kom til å forsvinne no når korona er "over". Det er framleis mange 
som slit, og det er også ein tilvenningssak å komme ut igjen i ein meir normal 
kvardag. For å prøve å gjere noko med dette med mental helse så har vi sendt ein 
mail ut til alle studentane på ITK med info om mental helse og ressurser til hjelp, 
dersom ein føler ein ønskjer det. Vi har også prøvd å informere meir til klassene om 
at det er mogleg å søke om midler til sosiale arrangement.  

IIK-G Hatt dialogmøte med instituttet (Frank og de andre ITV-ene på IIK). (Både jeg 
og Simen måtte dessverre melde frafall til kvalitetsseminaret pga. jobb/sykdom). 



Skal stå på stand i morgen for å promotere valget. Dialog med KTV-ene. Ingenting 
spesielt ble tatt opp. 
 
IIK-T Medarbeidersamtale med Elias. Dialogmøte med IIK. Prøvd å bleste litt om 
valg. 
 
LTV- ULG - diskuterte nye UHL og hvordan den påvirker vurderingen og oppsettet av 
emnene til IMF. Dialogmøte med SKU-leder. Medarbeidersamtale med FTV.  
SR-lektor - diskutert forberedelsesspørsmål til møte med NOKUT som er i morgen.  
Arrangert allmøte for LUR-inger - presentert kandidater for stillingen og innstilt 
studentrepresentant for FUL. Kontortid.  
 
IIR- Siden sist har vi fått arrangert QUIZ for studentene ved, IIR. Fremmet valget for 

studentparlamentet her ved Campus Ålesund. Og planlegger møte med FTV-ene 

som skal komme og besøke oss i Ålesund :D 

Sti- Siden sist har jeg jobbet en del med vedtaket fra forrige Sti-møte. Jeg har 

presentert vedtaket både for det sentrale Utdanningsutvalget og 

Læringsmiljøutvalget. Signalene så langt peker mot at det er ønskelig at 

problemstillingen løses fakultetsvis. Det er mange som allerede har hatt interne 

diskusjoner rundt saken på sitt fakultet, og det er gøy å se at studentene blir tatt 

seriøst. Dog er mange negative til opptaksbiten, så det vil kreve litt arbeid å få innført 

en hensiktsmessig form på rutiner for opptak på de ulike fakultetene.  

Ellers er vi nå inne i valgperioden, som fører med seg mye arbeid for oss i valgstyret. 

Jeg og Jørgen hadde en workshop med de fakultet-tillitsvalgte før valget åpnet, og 

hele valgstyret har brukt mye tid på å koordinere, rekruttere, henge opp plakater, stå 

på stand, arrangere kandidatkveld m.m.  

Arbeidet tusler og går i diverse arbeidsgrupper, hvor den mest interessante er den 

som skal utvikle retningslinjer for innføring av 2-sensorordning. Det er et 

hurtiggående arbeid hvor det fra studentenes side er sterkt ønskelig at det ikke blir 

mer bestått/ikke-bestått som et resultat av dette. I tillegg har jeg hatt et eget møte 

med gruppa bak studieplanverktøyet KASPER, for å se om det kan utvikles både for 

å hente inn bedre data fra studentene (ref. saken om spørreundersøkelser i våres), 

og være et bedre verktøy for oppfølging fra både tillitsvalgte og ledelsen på 

instituttene. 

Har også vært på møter med blant annet Forskningsutvalget, KASPER, 

Referansegruppen til NOKUT og med studentrådet Siving. 

FTV- Frederick Har jobbet en del med fordelingen av velferdsmidlene. Har også stått 

på stand og promotert studentvalget samt laget en valgmobiliseringsstrategi. Har 

også nylig forberedt meg til dialogmøte mellom SR-Siving og leder av FUS, møte i 

IEs nestlederorgan og møte med Studieutvalget på IE. 

Mathias-Deltatt på ledermøte. Tok opp arbeidsvilkår for ITV og arealfordeling. Vært 
på møte om arbeidsvilkår med IE-s ledelse.  Punkt på at ITV-ene må få tettere 
oppfølging. Hatt medarbeidersamtaler. 
 



Elias- Hatt kontormøte, fordelt velferdsmidler, hatt medarbeidersamtaler, fulgt opp 
ymse saker. Deltatt på AU-møte, folk har blitt ansatt. Planlegger Ålesundtur. 
 
Odd Arne- Arbeidsbetingelsesmøte. Møte for studieutvalget og for IE-utdanning. 
 

OR-sak 34/21 Gjennomgang av innvilgende velferdssøknader.  
Vi fikk inn søknader for 485 047,48 kr og innvilget søknader for 283 875,48 kr. Vi har 
igjen litt midler og har lyst ut dette ut i en siste runde som vi behandler fortløpende 
med frist 03.11.2021 (23:59). 
Frederick redegjorde for alle søknader sendt hittil, hvilke som ble innvilget og 
eventuell begrunnelse for avslag og delsummer.  
Det vil bli lagt ut en rapport om oppsummerer dette og for eventuelt kommende 
søknader, som både skal presenteres for ledergruppen på IE, og offentliggjøres på 
nettsiden vår.  
  

OR-sak 35/21 Valg 
Frist for å stille er på fredag 23:59, og foreløpig har bare vært én som har fylt ut 
kandidatskjema. Det har vært noe frem og tilbake med linken til kandidatskjema for 
de som ble nominert, men ny link er sendt ut til disse.  
FTV-ene har også fått gjennomslag for et pilotprosjekt på IE, der de instituttene som 
får minst to (eller flere) kandidater per stilling det skal velges til, får utdelt et gavekort 
på 200kr.  
Det oppfordres også å nominere andre kandidater selv. De nominerte får ikke vite 
hvem som har nominert dem.  
FTV-ene skal også begynne å sende løpende oversikt over hvem som har blitt 
nominert til de tilhørende instituttene, slik at de også eventuelt kan ta kontakt.  
  
Generelt ble det også uttrykt at mange studenter er i en veldig hektisk periode for 
tiden, og at det kan høyne terskelen for å faktisk stille. Selv om det ikke er mulig å 
forlenge nominasjonsperioden i denne valgrunden, tar FTV-ene med seg 
tilbakemeldingen, og skal forsøke å publisere nominasjonsskjemaer i bedre tid til 
neste valgrunde.  
 
OR-Sak 36/21 Profilering av SR-IE på Instagram. 
Mathias har laget en Doodle for man kan velge en uke der man har Instagram 
takeover. På den uka er det ønskelig med minst to dager med story-innlegg.  
  
SR-Sak 37/21 Midtveisevaluering av SR-arbeidet. 
Elias oppsummerer medarbeidersamtalene. Har vært givende å ha 
medarbeidersamtalene, der det også dukket opp litt småsaker. Oppsummert er det 
bare hyggelig å sende flere meldinger til FTV-teamet.  
  
Gjenggangerne fra samtalene er blant annet om PTV-ordningen som ikke fungerer 
optimalt. IE sin omstrukturering av studieprogramråd kan ha påvirket dette. FTV-ene 
har gitt tydelig beskjed at alle nye studieprogramråd også må komme i gang snarest.  
  
Et annet problem som ble diskutert jevnt over, var arealproblemer. Det er flere tilfeller 
der bygningsarbeid både ødelegger for studiero og i enkelte tilfeller har tvunget 
øvingstimer til å flytte plass. Dette er også fulgt opp med fakultetet, men må også 
gjennom sentralt hold for og blitt ordentlig tatt tak i. Når det gjelder lønnsordning har 



det kommet frem at forholdet mellom lønn per antall timer arbeidet varierer en del fra 
de forskjellige instituttene.  
  
Globalt problem: Ikke så mange saker å gjøre… (også IV og NV sliter med dette)  
  
Elias har også laget et skjema som kan benyttes i forhold til midtveisevaluering. Alle 
tar et par minutter for å reflektere overfor spørsmålene. Refleksjonene skal tas videre 
i en felles evaluering instituttvis før neste studentrådsmøte.  
 
Eventuelt 

• De tillitsvalgte som går av bør begynne på erfaringsskrivet. Det er optimalt 
å skrive ned råd fortløpende.  

• Hvis noen har sterke meninger om lønn eller arbeidsvilkår kan dere 
kontakte Mathias eller Odd Arne og eventuelt delta sammen med dem på 
møtet med ledelsen på torsdag.  

• Oppstartsseminaret for våren 2022 blir 11. til 13. februar. Seminaret er 
obligatorisk for alle gamle og nye tillitsvalgte.  

• Kommunikasjon på Teams: Det er fordelaktig å tagge @Generelt i viktige 
innlegg på kanalen til Studentrådet IE, slik at alle får en notifikasjon på det.  

 
 
 

 

 


