NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
STORALLMØTE
MANDAG 24.03.2014 KL 14:15 i S5

Tilstede:

Ca. 60 studenter.

Møteleder:
Referent:

Gustav Gunnerud
Berit Skive

SAKER:
1/14

Velkommen til Allmøte ved FTRene
Gustav Gunnerud (FTR1) og Jørgen A.B.Erichsen (FTR2) presenterte seg og ønsket
velkommen.

2/14

Valg av møteleder og referent
Gustav Gunnerud valgt til møteleder ved akklamasjon.
Berit Skive valgt til referent ved akklamasjon.
Til FTR-valget har det meldt seg 2 kandidater, det må derfor foretas skriftlig valg. Det ble
valgt tellekorps på 2 personer ved akklamasjon: Mats Andreassen og Merete Falck.

3/14

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent ved akklamasjon.

4/14

Ny kalkulator til eksamen
Gustav Gunnerud orienterte om arbeidet for å få godkjent ny kalkulator. Ny godkjent
kalkulator er: Casio fx-82ES PLUS.

5/14

Fremtidens NTNU: campus, aktiviteter og tilbud
Jørgen A.B. Erichsen orienterte kort om Fremtidens campus. Det er utarbeidet to parallelle
rapporter; NTNUs visjonsrapport og firmaet Rambølls arbeid med konseptvalgutredningen på
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Begge rapportene har konkludert med to
løsningsforslag. En byintegrert modell i aksen Elgesetergate mot sentrum og en kompakt
konsentrert modell på Gløshaugen.
Saken ble diskutert. Det kom frem at det er viktig at dagens praksis med å bruke campus til
sosiale aktiviteter videreføres da det er dyrt å leie lokaler eksternt. Det er viktig at det blir
lovlig å servere mat og drikke ved sosiale arrangement. Det ble påpekt at en må se på hva de
ulike modellene vil medføre av økt press i boligmarkedet og støy i forbindelse med utbygging.

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim
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(over Tapir mat)

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

Det ble stilt spørsmål om det er aktuelt at kommersielle aktører får etablere seg ved fremtidens
campus. Det ble også stilt spørsmål om det eksisterer rapporter som viser at samlokalisering
fører til økt tverrfaglighet og fleksibilitet for studentene.
6/14

Valg av ny fakultetstillitsvalg ved IVT
Gustav Gunnerud går av som FTR 1og Jørgen A.B. Erichesen overtar som FTR1. Gustav
Gunnerud orienterte om hva arbeidet som fakultetsrepresentant innebærer. Det har kommet
inn to kandidater som stiller til valg. Elise Hverven fra Bygg- og miljøteknikk og Jostein
Opsahl fra Marinteknikk. Kandidatene fikk fem minutter hver til å presentere seg, og det ble
åpnet for spørsmål fra salen.
Resultat:
|Elise Hverven: 28 stemmer
Jostein Opsahl: 29 stemmer
Det ble avlevert 3 blanke stemmer noe som medførte omvalg og som ga følgende resultat:
Elise Hverven: 29 stemmer
Jostein Opsahl 26 stemmer
1 blank stemme.
Ny FTR2 : Elise Hverven

7/14

Eventuelt
 Smørekoppen arrangerer foredrag «Hva kommer til å skje med Norge» torsdag 27.mars kl.
13.00 i R2. Velkommen
 Allmøte for SR-siving 1. april kl. 14.15 i R5. Aktuelle saker er jentepoeng og valg av ny
FUS representant. Åsa Hoem orienterte kort om hva det innebærer å være FUSrepresentant og oppfordret Allmøtet til å foreslå kandidater eller selv stille som kandidat.
 Håkon Utby orienterte om valg til nye studentrepresentanter til styret i NTNU. Alle ble
oppfordret til å besøke stand på stripa. Valget vil foregå på nett.
 Jørgen Erichsen orienterte om arbeidet bedre synligheten av studentrådet, der det
inneværende semesteret har vært økt aktivitet på Facebook og nylig avviklet en vellykket
stand på stripa.

Møtet avsluttet kl.15.40.
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