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Sondre Gjengedal, Magni Vestad, Erik Aasmundrud, Kristian K. Dahl, Henrik IhlenRingel, Anders O. Mæland, Tore L. Falkenberg, Arve Grinden, Martin Stormoen,
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Fraværende: Sindre Dahl
Observatører: Martine Firing (STi) og Sverre Lindseth (Styret)
Møteleder:
Referent:

Sondre Gjengedal
Kari Fürst.

SAKER:
35/11

Orientering v/FTRene.
Sondre orienterte om følgende saker:
- FUS sender ut høring på ny Praksisforskrift.
- Henvendelse fra fakultetet om at de tillitsvalgte oppfordrere medstudenter til å be
om begrunnelse før klage på sensur blir sendt inn.
- Viktigheten av representantenes deltakelse ved fakultetstime. Her bør det
informeres om referansegruppeopplegget.

36/11

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Representantene ble oppfordret til å komme med tilbakemeldinger angående
gjennomføringen av vårens eksamensperiode. Det var ingen som hadde opplevd, eller
hørt om, klandreverdige forhold. Gledelig er det at eksamensvaktene ser ut til å ha blitt
mer profesjonelle.
I tillegg rapporterte studieprogrammene om følgende saker:
Bygg: Har hatt en uheldig sak ang. omdisponering av "lunsjkrok" på
Lerkendalsbygget. Dette var en svært viktig pauseplass for studentene.
Sturdieprogramutvalget ble advart om endringene på siste møtet før sommeren, men
gjennomførte likevel endringene ila sommerferien uten varsling
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Geo/real: En rolig start. Vi har enda ikke hatt vårt første møte i SPU for semesteret. I
morgen skal vi i fakultetetstime for å blæste om kontortidene våre, fortelle hva de kan
bruke oss som SPRer til og foreta valg av KTR.
PuP. Angående Eksamen i Materialteknikk 1. Trenger bedre norsk språk i den norske
delen. En person med gode norskkunnskaper burde se over eksamen for å unngå
misforståelser på eksamensdagen.
Smørekoppen kommer med ny forbedret nettside. Vi ønsker å samarbeide med dem om
siden for å synliggjøre studentdemokratiet for PuP studentene på alle årstrinn.
37/11

Internhusleie, høring.
Det er kommet høring på internhusleiesaken. Sondre redegjorde for saken så langt,
med spesielt vekt på studentarbeidsplasser. Den økonomiske delen av rapporten er noe
studentrådet finner det vanskelig å uttale seg om, og vil derfor konsentrere seg om
forholdene som går på studentenes studieforhold.

38/11

Ressursbruken i studentdemokratiet.
Studentgruppa som har jobbet med denne saken har kommet med sin rapport som var
vedlagt innkallelsen til møtet. Det ble gitt en kort orientering i den forbindelse. Saken
vil sannsynligvis komme opp på seminaret.

39/11

Samlokalisering av studentdemokratiet, orientering.
Kari orienterte om saken. Det er inngått en intensjonsavtale mellom Studenttinget og
Økonomi og eiendom om å fine egnede lokaler innen utgangen av 2012, slik at hele
studentdemokratiet på Gløshaugen blir samlokalisert. Kari utarbeider et notat til
Studentrådet som går på minstekrav Studentrådene IVT, IØT & AB mener de må ha
ved en samlokalisering.

40/11

Valg av vararepresentanter til Studenttinget.
IVT mangler 3 vara representanter til Studenttinget. Følgende ble valgt ved
akklamasjon:
Magni Vestad (vararepr 2).
Marta Furuseth (vararepr 3).
Aslak Eriksen (vararepr 4).
Fra før er Sondre Gjengedal valgt og er vararepr 1.

41/11

Kontortider for SPRene.
Representanten skal ha kontortid en gang i uka. Kontortidene innrapporteres til
kontoret og representantene må sørge for å få annonsert dette til sine respektive
studenter.
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42/11

Eventuelt.
• Studentgruppa som innstiller til Homans Legat trenger et nytt medlem.
Magni Vestad meldte seg til jobben.

Møte hevet ca kl 16:00
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