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Tilstede:

Espen S. Rørvik, Vibeke Saarem, Ingrid Ødegård, Håvard J. Reitan, Daniel Aaser,
Tom Ivar Pedersen, Ina Birkeland, Ståle Stokke, Trond Holgersen, Lene Jermstad,
Anniken Berge, Ane Linnerud, Markus L. Vevle, Morten Hansen og Kristine Gjøsæter.

Fraværende: Torstein Skår, Joakim Sellevold, Ståle T. Stokke og Trond D. Holgersen
Møteleder:
Referent:

Espen S. Rørvik
Kari Fürst.

SAKER:
27/09

Orientering v/FTRene.
• Det blir allmøte for alle sivilingeniørstudentene tirsdag 28. april.
• Ved valget av instituttleder vil det nå bli ordnet slik at studentene får stemt.
• Når det gjelder studentrepresentanter til Instituttstyret så blir det SPRene sin
oppgave og finne kandidater.
• Det har blitt holdt kontormøte med BEST og ESN om bruken av kontoret. Det ble
enighet om at Studentrådene skal få ha kontoret alene på onsdager og torsdager.
• Det blir søkt om ombygging av kontoret slik at FTRene skal slippe å gå gjennom
kontoret til sekretæren.

28/09

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
EMIL: Det jobbes med å få gjort noen forbedringer i det interne opplegget for
Teknostart.
PuP: Studentene har fått spørsmål om de kan tenke seg å låne ut VM-brakka for en
kort periode til høsten.
Geo/real: Karakterer er lagt ut på stud.web for så å ha blitt endret på i etterkant.
Studentrådet ga inntrykk av at det har vært flere slike tilfeller. Saken må tas opp på
sentralt hold som en prinsippsak.

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

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

Org.nr: 993 077 895
Telefon: 735 95496
E-post: ivt@studentradet.no

-

Sensurveileding. Det er dårlige rutiner for dette.
SPRene har hatt møte med dekanus om å få opprettet flere masterplasser til høsten.
Det har blitt holdt orienteringsmøte for 3. årstrinn om prosedyre for å søke om
masterplass.
Bygg: har hatt KTR-møte.
Marin: Har hatt SPU-møte og ledermøte.
- Sensurveiledning, ingen rutiner ut over løsningsforslag.
- Teknostart fungerer veldig bra, det blir ingen store endringer her.
Geo/petr: SPRene har fått mangelfull informasjon angående Teknostart på grunn av at
de har falt ut av e-postlistene.
- Skolebesøkordningen til IVT ser ut til å ha fungert meget bra, gode
tilbakemeldinger.
- Det er usikkert om videre skjebne til leseplassene på Geologen.

29/09

Oppsummering av semesteret.
Saken tas mer fyldig på neste møte som blir det siste dette semesteret. Imidlertid
etterlyser FTRene tilbakemelding fra representanten på det arbeidet som har blitt gjort i
forbindelse med referansegruppene.

30/09

Eventuelt.
• Spørsmål angående valgordning på leder til Studieprogrammene. Hvilken
innflytelse har studentene på dette?
• Generell informasjon om valget av studentrepresentanter til Styret. Det er allmøte
kl 1615 i dag der alle kandidatene blir presentert.

Møte hevet kl 15:30
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