NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
STORALLMØTE
MANDAG 23.04.12 KL 14:15. i S4

Tilstede:

41 studenter.

Møteleder:
Referent:

Magni Vestad.
Kari Fürst.

SAKER:
01/12

Velkommen til Allmøte ved FTRene.
Magni Vestad (FTR1) og Hege Eskild (FTR2) presenterte seg og ønsket velkommen.

02/12

Valg av møteleder og referent.
Magni Vestad valgt til møteleder ved akklamasjon.
Kari Fürst valgt til referent ved akklamasjon.
Til FTR-valget har det meldt seg 2 kandidater, det må derfor foretas skriftlig valg. Det
ble valgt tellekorps 3 personer ved akklamasjon: Tore Falkenberg, Arve Grinden og
Kyrre Kartveit.

03/12

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent ved akklamasjon.

04/12

Veiledning og karaktersetting av masteroppgaven.
Magni orienterte om arbeidet som er i gang for å få til en lik avtale for
sivilingeniørstudentene om hvilke rettigheter man har i forbindelse med
masteroppgaven. Videre fortalte hun om prosessen rundt endringen av karaktersetting
på masteroppgaven.

05/12

Orientering om Dispensasjonsutvalget ved IVT.
Magni fortalte kort om omleggingen av dispensasjonssøknader som nå er overført fra
FUS til fakultetene.

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

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

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

06/12

Godkjenning av Stillingsinstruks for FTRene.
Det har vært orientert om stillingsinstruksen under eventuelt tidligere. Det var nå
ønskelig å få den endelig vedtatt med noen endringer fra forrige gang.
Allmøte godkjente Stillingsinstruksen ved akklamasjon.

07/12

Fullmakt til Studentrådet IVT til å velge vara FTR ved sykdom eller lignende.
Magni redegjorde for saken. Fullmakt gitt av allmøte ved akklamasjon.

08/12

Valg av ny fakultetstillitsvalgt ved IVT.
Det var 2 forhånds anmeldte kandidater. Det ble gitt mulighet for allmøte å foreslå
kandidater fram til det skriftlige valget. De 2 kandidatene var:
Edvard Falch og Daniel F. Svoren.
Begge kandidatene er fortiden på utveksling og var derfor med via skype.
Kandidatene fikk først presentere seg og så ble det åpnet for spørsmål fra salen.
Ingen flere kandidater meldte seg og det ble skriftlig valg mellom Falch og Svoren.
Daniel F. Svoren, valgt til FTR2 med et knapt flertall.

09/12

Eventuelt.
Det ble orientert om flere ulike verv som Studenttinget skal oppnevne til på sitt neste
møte.

Møte hevet ca 15:30.

Magni Vested/s/

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Hege Eskild/s/
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