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REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 25.08.08 KL 14:15.

Tilstede:

An-Magritt Tinlund, Kristoffer Kåsin, Ingrid Ødegård, Torstein Skår, Espen
Rørvik, Morten Hansen, Ane Linnerud, Tom Ivar Pedersen, Ina Birkeland, Ståle
Stokke, Trond Holgersen, Anniken Berge, Markus Velve og Kristine Gjøsæter.

Fraværende: Håvard Knutsen, Joakim Sellevold og en ikke valgt fra PuP.
Observatør: Anne Karine Nymoen (STi) og Sara Underland Mjelva (Styret)
Møteleder:
Referent:

Kristoffer Kåsin
Kari Fürst
Møtet ble innledet med presentasjonsrunde.

SAKER:
34/08

Orientering v/FTRene.
- Referat fra siste ledermøte der bl.a. opptaket, lønnspolitikken og enhetlig ledelse
kom opp.
- Orientering om Studentenes Sivilingeniørråd (SiR) v/Øyvind Aass.
- Leder for Studenttinget, Anne Karine, presenterte seg og fortalte kort om
Studenttinget.
- Styrerepresentanten presenterte seg og fortalte om sitt arbeid.

35/08

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Alle studieprogrammene redegjorde for opptaket. Kun IKT måtte sette ned
inntakskravet for å fylle plassene, ellers var det høye opptakskrav. I de aller fleste 1.
klassene har det startet opp langt flere studenter enn det reelt er plass til.
Design: Hadde workshop før sommeren angående bruk av fellesarealene på
designbygget. Arrangementet var svært vellykket og resulterte i nedsettelsen av en
prosjektgruppe.
Geo/real: Avholdt et seminar for 1. klassingene den første uka av studiet, som var
vellykket. Bekymring for at ledelsen er i ferd med å ta fra studentene lesesalplasser.
Det hadde vært befaring den uka studentene var borte.
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Petr./Geo: Info om opptakket etter delingen av petroleum og tekn.geologi. Det er også
her stor bekymring for lesesalplassene på lik linje med geo/real.
PuP: Koordineringsmøte for 1. og 2. årskurs. Maskin ønsker å få til en
veiledningsundersøkelse på linje med det Pilotprosjektet Studentservice hadde på
kjemi.
EMIL: Programrådet er fortvilet over at rammebetingelsene for opptaket i år ble satt
til 80. Det var 140 studenter som begynte i 1. klass.
Ved linjevalget i 3. klasse oppsto det i år en veldig skjev fordeling mellom El.kraft
(IME) og Varme og prosess (IVT). Et stort flertall ville til IVT, dette kan medføre bl.a.
et lesesalsplassproblem.
IKT: Studieprogrammet skal bli evaluert i oktober. De første studentene som er
ferdige på programmet ble tatt godt i mot på jobbmarkedet.
Det var oppslag i Dagbladet om opptaket til linjeforeningen.
36/08

Handlingsplan. Helse og trivsel for studenter i Trondheim. Høring.
Studentrådet skal komme med en uttalelse på notatet. Kritoffer Kåsin tokk opp 2 av
punktene; rus og økonomi. Han mente det er uheldig at det i kapitelet som omhandler
rus så ensidig blir fokusert på sivilingeniørstudentene. Når det kom til økonomien så
ønsket han at det skulle gis mulighet for private utbyggere når det gjelder bygging av
studentboliger. Representanten i Studentrådet ble oppfordret til å bruke Studentrådets
side på ITs learning for mer diskusjon eller sende innspill til Kristoffer på e-post.

37/08

Utdanningskvalitet, høring fra Studenttinget.
Saken vil bli behandlet på Studentrådets seminar 20. – 21. september. Representantene
ble bedt om å sette seg inn i dokumentet før seminaret.

38/08

Utvidelse av Studentrådet i forbindelse med nytt studieprogram.
Etter at Geo/petr nå er blitt delt ble det reist spørsmål om eventuelt opptak av 2 nye
SPRer. Saken ble diskutert, men da det viste seg at ledelsen og organiseringen ved
studieprogrammet vil være den samme også etter delingen så man ikke nødvendigheten
av dette. SPRene ble oppfordret til å prøve å velge en fra hver linje ved neste valg.

39/08

Eventuelt.
- Det ble informert om hva SPRene måtte gjøre i forbindelse med sine lønninger.
- Alle SPRene bør ha fast kontortid på kontoret en gang i uka. Kari skal ha beskjed om
dette.
- Studenttinget skal onsdag 27. august velge nytt valgstyre. Anne Karin oppfordret
Studentrådets medlemmer til å stille.
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