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Tilstede:

Kristoffer Kåsin, , Espen Rørvik, Morten Hansen, Tom Ivar Pedersen, Ina Birkeland,
Joakim Sellevold, Ståle Stokke, Trond Holgersen, Lene Jermstad, Anniken Berge, Ane
Linnerud, Markus L. Vevle og Kristine Gjøsæter.

Fraværende: Daniel Aaser, An Magritt Tinlund, Torstein Skår og Ingrid Ødegård,
Møteleder:
Referent:

Kristoffer Kåsin
Kari Fürst.

SAKER:
09/09

Orientering v/FTRene.
Rektor Torbjørn Digernes er ansatt for 4 nye år. Ellers ingen saker til orientering.

10/09

Studentenes medvirkning på IVT fakultetet.
Dekanus Ingvald Strømmen har satt i gang en prosess for å bedre medvirkning og
samarbeid på fakultetet. Prosessen vil også omfatte studentene. I den anledning tok
Studentrådet opp tre sentrale spørsmål:
- Blir vi hørt?
- Hvilke rolle ønsker studentene å ha?
- Hvilke studenter går foran og får resten med seg?
De tillitsvalgte var i stor grad fornøyd med hvordan de blir inkludert og hørt. De fleste
SPRene har en egen sak som går på informasjon fra studentene på Studieprogramrådsmøtene. Dette ble påpekt som meget bra. Alle følte at terskelen var lav for å ta
kontakt med ledelsen dersom det var nødvendig. Når det gjelder instituttene og deres
oppgaver så kunne de tillitsvalgte ønske seg mer informasjon om/fra disse.
Det var en klar mening om at de tillitsvalgtes fremste oppgave, ved siden av å
representere sine studenter i ulike råd og utvalg, var å hjelpe sine medstudenter. Her
var ingen sak for liten og heller ikke for stor.
Når det kom til spørsmålet om hvilke studenter som går foran og får resten med seg var
det en klar oppfatning om at dette var svært personavhengig. Hvilke personer dette er
er nærmest tilfeldig, det har ingen betydning om du er en faglig sterk eller svak
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student. Det er heller de sosiale egenskapene som har noe å si. I dag er trenden i
Studentrådet at svært mange er rekruttert fra Linjeforeningene. Vervene i
Linjeforeningen har studentene gjerne de to første årene, etter dette tar mange på seg
verv som SPR eller FTR.
Under denne diskusjon kom representanten inn på mange andre ulike aspekt, som
samarbeidet med KTRene, hvordan øke engasjementet og hvordan får man
informasjon om Studentrådet ut til sine studenter. Studentrådet vil behandle mange av
disse spørsmålene som egne saker ut over i semesteret.
11/09

Evaluering av studentrådsmøtene, hva er bra og hva kan forbedres?
Representantene var godt fornøyd med slik Studentrådet har fungert. Det ble likevel
påpekt at det godt kunne holdes en litt strengere møtedisiplin. Videre mente man at
Studentrådet kunne bli flinkere til å ta opp flere konkrete saker og følge opp disse.
Her kom det opp forslag på å ta opp referansegruppe spørsmålet. Det ble samtidig gitt
honnør for at eksamensavviklingen ble tatt opp.

12/09

Eventuelt.
- Fakultetet og Studieprogrammenes håndtering av skolebesøksordningen. Flere av de
tillitsvalgte som har meldt seg på har fått som oppgave å lage flere sider i en
presentasjon på Power point. Det var en generell mening om at dette ikke er de
tillitsvalgtes oppgave.
- Postkontoret er savnet. Bred enighet om at det bør jobbes for å få post i butikk på
Gløshaugen. Saken tas opp med SiT og Velferdstinget.
- Kari informerte om prosessen som foregår på Studentservice. Her er man i ferd med
en bred gjennomgåelse av arbeidsoppgaver og tjenester. Det er stor sannsynlighet for at
Studentservice i framtiden må prioritere tjenestene til studentene, hvilke tjenester
ønsker studentene? Representantene ble bedt om å undersøke litt i miljøet rundt seg.
Saken vil bli tatt opp senere.
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