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Tilstede:

Hege Eskild, Daniel Svoren, Erik Aasmundrud, Matilde Funderud, Gustav Gunnerud,
Julie Fosseide, Rikke Ellingsen, Margrethe Ellstrøm, Kyrre H. Kartveit, Mari G.
Hunnes, Eero M. Bekkedal, Marta Furuseth, Ingeborg Solvang og Jakob Oftebro.

Fraværende: Arve Grinden, Karoline Jespersen og Marie Jørum
Observatører: Michael Johansen (Styrerepr.) og Anja Ziolokowski (STi)
Møteleder:
Referent:

Hege Eskild
Kari Fürst.
Møte ble innledet med en presentasjonsrunde av nye og gamle representanter.

SAKER:
36/12

Orientering v/FTRene.
Det ble orientert om følgende saker:
- Formøte i stud.dem før Utdanningsutvalgets møte.
- Kort oppsummering fra IVT sitt Ledermøte.
- Informasjon om utdeling av IVTs beste foreleser pris. Orientering om opplegget for
nominering av kandidater. Tidsfristen er satt til 31. oktober.
- Orientering om Studentrådets seminar 14. – 16. september.
- Orientering om 2 saker som fortsetter nå i høst:
 Endring av FTR-strukturen.
 Samlokalisering av stud.dem på Gløshaugen.

37/12

Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Representantene ble bedt om å vektlegge tilbakemelding på følgende saker:
- Internhusleia, hva skjer?
- Tilbakemelding på eksamensperioden.
- Når passer det å ha kontortid dette semesteret?
- Når passer det å ha felles kaffe hygge?
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Når det gjelder kontortider så ble det enighet om at representantene melder fra om
tidspunkt på e-post så snart de har timeplanen klar. Angående felles kaffe hygge så vil
Daniel sende ut en doodle på dette. Videre hadde SPRene disse tilbakemeldingene:
I&IKT: - Fremtidens studium har kommet langt i løpet av sommeren, og vi har deriblant hatt
3 møter med næringslivet. Det som diskusjonen hovedsakelig går i er hvor mange
studieretninger og hovedprofiler linjen skal ha. Vi har per dags dato 5 studieretninger med
totalt 10 hovedprofiler, noe fakultetet vil ha kuttet ned. Foreløpig løsning ser ut til å kutte ned
til 4 eller maksimalt 5 studieretninger med en hovedprofil per studieretning, altså totalt 4 eller
maks 5. Ellers har det også blitt diskutert nye fag og nye fagprofiler. Deriblant vil IKTstrengen fra og med 3. årskurs bli obligatorisk valgtbart mellom 10 IKT-fag, der man må
velge 6 i løpet av de 3 årene, istedenfor 6 obligatoriske (som det er i dag).
- Vi har fått bekreftet fra Svein Remseth at Hybrida vil bli tildel et programvareverksted.
Planen er at dette skal skje i løpet av høsten.
- Tilbakemeldingene fra studentene tilsier at eksamensperioden har gått bra.

Bygg: Bygg har kun lokaler forbeholdt 4. klassinger for de som går vann på Valgrinda.
Dette ble tatt opp i Studieprogramutvalget tirsdag 28. august og studieprogramleder
lovet å se på saken. Rikke følger opp på neste SPU-møte.
Foreløpig ingen problemer med åpning av leseplasser pga. internhusleie
Geo/real: Vi stilte spørsmål om hvem som har ansvaret for å passe på at reglene for de
nye lesesalsplassene blir overholdt (kun for 1-3. klasse). Bakgrunnen for dette ligger i
at man kan få en ny permanent okkupering av lesesalsplasser etter den nye
internhusleie-ordningen. Vi oppfattet at det ikke finnes noen instans som har ansvaret
for at lesesalsplassene ikke blir brukt som faste/permanente lesesalsplasser.
38/12

Fordeling av faste arbeidsoppgaver og verv i Studentrådet.
Følgende arbeidsoppgaver ble fordelt:
- Ansvar for Facebook og hjemmeside: Gustav tar denne oppgaven.
- SR-IVT stand på Stripa en gang i måneden: Kyrre og Marta organiserer dette.
- Valg av vara FTR: Hege orienterte om at vara FTR velges blant og av studentrådet.
Representanten vurderer om de vil påta seg en slik oppgave og så velges det på
neste møte.
- Fest- og aktivitetsministre: Karoline og Arve hadde denne oppgaven forrige
semester og de vil bli forespurt om de ønsker å fortsette. Begge var fraværende på
dagens møte.

39/12

Eventuelt.
 Det ble orienterte litt om taushetsplikten til representantene og
taushetserklæringen ble delt ut for undertegnelse.
 Det ble tatt opp en sak angående oppmelding til konten. Det viser seg at det er
muligheter for studenter å melde seg opp til konten i de tilfeller der de har
støket på forrige kont selv om de ikke har meldt seg opp til neste ordinære
eksamen. Dette er i mot forskriftene, men det er et «hull» i datasystemet som
gjør det mulig. Man er klar over problemet og jobber med saken.
Møte hevet ca kl 15:30
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