NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 24.10.11 KL 14:15.

Tilstede:

Sondre Gjengedal, Magni Vestad, Erik Aasmundrud, Kristian K. Dahl, Henrik IhlenRingel (gikk etter sak 54/11), Anders O. Mæland, Tore L. Falkenberg, Arve Grinden,
Martin Stormoen, Hanne Morsund, Åshild D. Herdlevær, Øyvind Kurisaki-Sagberg, ,
Aslak Eriksen, Hege Eskild og Sindre Dahl

Fraværende: Dan-Hermann Thue, Marta Furuseth og Hanne Morsund
Observatører: Martine Firing (STi) gikk etter sak 54/11.
Møteleder:
Referent:

Sondre Gjengedal
Kari Fürst.

SAKER:
54/11

HMS under hovedekskursjon, v/Kristen Gjervan og Kjell Ove Slutås.
Kjell Ove Slutås fra Institutt for konstruksjonsteknikk holdt en innledning der han
redegjorde for de lover og regler som gjelder. Han var innom Straffeloven,
Arbeidsmiljøloven og NTNU sin HMS-håndbok. Det er av stor viktighet at reiseleder
og studenter gjør et skikkelig forarbeid før ekskursjonen, der man setter seg godt inn i
§ HMS R-07. Et absolutt krav før en ekskursjon er at alle som deltar på reisen har
reiseforsikring og de nødvendige vaksinasjoner.

55/11

Orientering v/FTRene.
Det ble referert og orientert om følgende:
- Fra dagens ledermøte på fakultetet.
- Fra Styringsdialogmøte med rektor.
- Formøte for FTRene før NTNU sitt Styremøte.
- Prosessen videre angående en evt. Samlokalisering av studentdemokratiet.
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56/11

IVT sitt allmøte, tidspunkt og hvilke saker som skal opp.
IVT skal ha allmøte i løpet av første halvdel av november. Det er ønskelig å prøve å få
Dekanus til å komme på allmøte, slik at han kan fortelle studentene direkte hva som
skjer med IVT sine studentarbeidsplasser når internhusleia blir innført. Det ble bestemt
å se på muligheten for et allmøte mandag 7. november. Magni undersøker med
Dekanus.

57/11

Semesteres EFFL møte med linjeforeninger, tidspunkt og saker.
Det er inngått samarbeidsavtale mellom Studentrådet og linjeforeningene ved IVT. I
den forbindelse har Studentrådet forpliktet seg til å innkalle til et Erfaringsforum for
linjeforeningen (EFFL) minst en gang hvert semester. Det ble bestemt å holde møte
tirsdag 15. november kl 18:00. Stud.repr. i Styret vil orientere om arbeidet i forbindelse
med internhusleia og hvilke konsekvenser dette får for linjeforeningene og andre
studentorganisasjoner.

58/11

Eventuelt.
* Fest- og aktivitetsminstrene kunngjorde at det vil bli rebusløp torsdag 17. november.
* Spørsmål om Studentrådet skal anskaffe egen Roll Up for bruk på stand. Aslak
undersøker saken.
* Kort evaluering av første stand-dag. Konklusjon; meget vellykket.
* Spørsmål rundt opplegget med prøveforelesningene, saken tas opp på møte 21.
november når Studentrådet får besøk av prodekanus.
* Geo/real hadde hatt KTR-møte der spørsmål rundt studentenes krav til å være
anonyme ved innlevering av tellende arbeider ble reist.
* Studentrådet sitt engasjement har virkelig tatt av dette semesteret og rådet fortjener
ros og ære.

Tilleggssak:
59/11

Studentrådet IVT sin tavle på stripa.
Studentrådet har fått tildelt tavle på stripa. Den henger rett vis-à-vis inngangen til
Studenttinget. Den er ikke så stor og henger litt i skjul av dørene ut til S1, så
utformingen blir viktig. Design representantene påtok seg å se på saken. Det var
enighet om at det viktigste å få formidlet på tavla er kontaktinformasjon.
Møte hevet kl 16:15
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