NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA ALLMØTE
MANDAG 04.11.2013 i S2

Tilstede:

Ca. 55 studenter

Møteleder:
Referent:

Julie C. Fosseide
Berit Skive

SAKER:
8/13

Velkommen til Allmøtet ved FTR’ene.
Gustav Gunnerud ønsker velkommen.

9/13

Valg av møteleder og referent.
Julie C. Fosseide ble valgt til møteleder ved akklamasjon.
Berit Skive ble valgt til møteleder ved akklamasjon.

10/13

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent ved akklamasjon.

11/13

SIT’s tilbud i kantinene på Gløshaugen.
Vilde Coward, leder i Velferdstinget og Lars-Erik Alstad Aas, styreleder i SIT.
Det ble først orienterte om hvilke tjenester SiT tilbyr og hvordan dette er organisert.
Det ble videre orientert om prosjektet «andre boller», som SiT har iverksatt for å bedre
kvaliteten og dermed få bedret besøkstallet som har hatt nedgang de siste tre årene.
Strenge krav til resultat fra styret har medført høyere priser på store deler av utvalget.
Det ble stilt spørsmål om hva SiT gjør konkret for å få studentene tilbake til cafeene,
og i hvor stor grad tilbudet og pris er årsak til nedgangen. Det ble opplyst om at
Kommunikasjonsavdelingen ved SiT arbeid med denne problemstillingen. Allmøtet ble
oppfordret til å være aktive med å stille spørsmål på SiT sine hjemmesider.

12/13

Orientering om nye karakterbeskrivelser på master og emnenivå.
Julie Fosseide orienterte om bakgrunnen for at det er utarbeidet nye
karakterbeskrivelser ved NTNU. De nye karakterbeskrivelsene skal tas i bruk allerede
ved kommende eksamensperioden.

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

14/13

Godkjenning av stillingsinstruks for FTR-ene.
Julie Fosseide orientert kort om stillingsinstruksen.
Godkjent ved akklamasjon

15/13

Fullmakt til Studentrådet IVT til å velge vara FTR ved sykdom eller lignende.
Godkjent ved akklamasjon

16/13

Valg av ny fakultetstillitsvalgt ved IVT.
Julie C. Fosseide takker av som FTR 1 nå til nyttår. Gustav Gunnerud rykker opp som
FTR 1 fra nyttår. En kandidat hadde meldt sin interesse på forhånd. Det ble gitt
mulighet til andre kandidater å stille frem til valget. Jørgen A. B. Erichsen sitter som
leder av linjeforeningen Smørekoppen men går av fra nyttår. Han presenterte seg og
svarte på spørsmål fra salen.
Ingen andre kandidater stilte til valg så Jørgen A. B. Erichsen ble valgt ved
akklamasjon. Han er valgt for 1.år.

17/13

Eventuelt.
- Valg til STI
Elisa Elmies og Sigurd Solberg Jakobsen som er to av kandidatene som stiller til
valg var tilstede og presenterte seg for Allmøtet.

Møte hevet ca. kl 15:00

Julie C Fosseide/s/
møteleder

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Berit Skive/s/
referent

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

Org.nr: 993 077 895
Telefon: 735 95496
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