NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 29.09.08 KL 14:15.

Tilstede:

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

Fraværende: Håvard Knutsen og Tom Ivar Pedersen.
Observatører: Lars Kristian Holgersen (STi), Sara U. Mjelva og Vegar L. Ausrød (Styret).
Møteleder:
Referent:

Kristoffer Kåsin
Kari Fürst

SAKER:
47/08

IVT sin Handlingsplan 2009 v/Dekanus Ingvald Strømmen.
Saken ble utsatt, grunnet frafall.

48/08

Orientering v/FTRene.
- IVT sin Handlingsplan for 2009. Kristoffer gikk raskt igjennom noen av punktene i
utdanningsplanen.
- Siv.ing.studentene bør to ganger i året sjekke at de står under riktig fakultet i
manntallet.
- Ny ansvarlig for rekruttering på IVT er Sara Edin.
- Referat fra ledermøtet, der bl.a. ”ikke tek.emner” ble tatt opp.

49/08

”Vi mener” brosjyren, presentasjon av gruppearbeid.
Saken er en fortsettelse fra seminaret på Røros. Studentrådet ønsker å oppdatere
brosjyren som kom for to år siden. Mye av det som ble påpekt den gangen er nå endret
og noe står igjen. Studentrådet har jobbet med saken i grupper og tatt for seg hvert
kapittel. På dagens møte la gruppene fram sine forslag og fikk kommentarer på disse. I
forbindelse med kapittelet om SiT dukket det opp så mange spørsmål at det ble
besluttet å holde et ekstra Studentrådsmøte mandag 6. oktober. På dette møte ønsker
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man å få inn noen kompetente personer fra SiT eller Velferdstinget, til å svare på alle
spørsmålene.
50/08

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Saken ble utsatt.

51/08

Eventuelt.
- Kristoffer ønsket hjelp til å få flyttet en del ting og tang fra det gamle
Studentrådskontoret på Geologen til nåværende kontor. Dette gjøres på fredag etter
lunsj.
- Det har kommet spørsmål om muligheten for at ferdige studenter kan få en NTNU
e-postadresse. Dette vil også kunne være gunstig i en alumni-sammenheng. Morten
undersøker mer om saken.

Møte hevet kl 16.30
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