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Kristoffer Kåsin, Ingrid Ødegård, Torstein Skår, Espen Rørvik, Morten Hansen,
Ane Linnerud, Håvard Knutsen, Tom Ivar Pedersen, Ina Birkeland, Ståle Stokke,
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Møteleder:
Referent:

Kristoffer Kåsin.
Kari Fürst.

SAKER:
56/08

Orientering om SiT, v/Martin Gustavsen og Marit F. Johannessen.
Martin, leder i Konsernstyret til SiT og leder for Velferdstinget, Marit kom for å
besvare spørsmål som Studentrådet hadde angående driften av SiT. De innledet med å
fortelle om SiT sin oppbygging mellom Velferd, Bolig, Kaffe og Bokhandel. Videre
besvarte de spørsmål som gikk på:
- Kulturstyrets virke, regler og tildelingsprosesser.
- Økonomi og regnskap, hvilke virksomheter som må subsidieres og hvilke som går
med overskudd. Hvordan brukes semesteravgiften.
- Driften av barnehagene. Oversikt tjenester og tilbud.
- SiT sitt ønske om bruken av postens lokaler på stripa.
- Linjeforeningenes kjellerlokaler.
- Tannhelse tilbud for studenter.
Av andre temaer som ble berørt kan nevnes SiT sin boligsituasjon når det gjelder
utenlandske studenter.

57/08

Orientering v/FTRene.
Kristoffer orienterte om brev til Prodekanus Svein Remseth angående saken på maskin
om studenter som blir pålagt å ta 3. klasse emner i 4. årskurs dersom de blir stående i 4.
klasse for andre året.

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Sentralbygg II, 2. etg.
(over Tapir mat)

Telefon: 735 95496
E-post: ivt@studentradet.no

Videre ønsker de som FTRer å ta opp spørsmålet om veiledertjenesten på IVT. De
ønsker å få klarhet i hvilke veiledningstjenester som ligger under den teknisk
administrative tjeneste og hvilke som hører hjemme på det faglige vitenskapelige nivå.
58/08

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
De fleste studieprogrammene har fysikk-emnet oppe til vurdering.
Bygg; skal ha SPU-møte i morgen.
Marin; haddee SPU-møte i dag der bl.a. Framtidens marinstudie ble tatt opp.
Design; har hatt KTR-møte. Siste SPU-møte tok opp saksliste og sammensetning av
Studieprogramrådet. Vider diskuteres det muligheten for salg av fag/prosjekter til
næringslivet.
Trond Holgersen er valg inn i Profesjonsrådet for Design.
IKT; Det diskuteres hvilke ”ikketek-emner” som skal tilbyes. Det har blitt innkalt til
SPU-møte og Studieprogramrådsmøte.
Geo/petr; har hatt Studieprogramrådsmøte der mesteparten av møte gikk med til
presentasjon av Fremtidens bergstudie. Videre har man sett på rammetallene for 2009.
Geo/real; har hatt møte med bachlerstudentene der man prøvde å få kartlagt
studentenes ønske om en eventuell mastergrad og om studentene ønsker
utenlandsopphold i sitt studium. Det har også vært SPU-møte som tok opp det samme.
Maskin; har hatt oppe flere saker angående studenter som ikke har fått godkjent deler
av sitt utenlandsopphold. De fleste sakene har blitt løst. Jobber med planlegging av
Industridagene. Samtidig jobber de med en artikkel i Linjeavisa for å sette fokus på
jobben som SPR.

59/08

Eventuelt.
Angående ”Vi mener” brosjyren så ønsket Kristoffer at gruppene sluttførte sitt arbeid
og sendte stoffet over til ham i løpet av fredagen.
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