NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 28.09.15 KL 14:15.

Tilstede: Petter Tufte, Oskar Stadaas Sjøgren, Hans Edvard Hafskolt, Henrik Løfaldli, Ellen Davies,
Kristoffer Torbjørnsen, Leif Trønnes, Maia Elisabeth Sirnes, Stine Marie Hjetland, Siri Eskeland, Lene
Lykke Erichsen, Adrian Salater Stålesen, Leif Arne Hatlem, Audun Ofte, Brit Comfort Hvinden
Fraværende: Simen Mildal, Amalie Mevik
Observatør: Maria Honerød (STI)
Møteleder: Petter Tufte
Referent: Berit Skive

SAKER:
46/15 Orientering fra FTV-ene.
Petter og Oskar har vært i styremøte. Arbeidet med fakultetsstruktur var sentral, og styret ved IVT
går inn for en blanding av K1 (smal struktur) og K2 (omtrent som dagens struktur). Styret mener at
dersom alle sivilingeniørutdanningen eller inntil 80% av sivilingeniørutdanningene samles i et
fakultet vil det ikke være behov for dagens FUS. IVT sitt innspill til faglig organisering er lagt ut på
fusjonssiden til NTNU, og alle medlemmer oppfordres gå inn på fusjonssidene for å holde seg
oppdatert.
I saken om antall oppmeldte studenter på Indøk-marin er det nå bekreftet at det er 6 studenter som er
oppmeldt til eksamen.
Når det gjelder fagkollisjoner er det opprettet egen gruppe til å se på disse kollisjonene og saken skal
opp i FUS. Gi tilbakemelding på uheldige kollisjoner til Petter eller Oskar innen torsdag denne uken.
47/15 Runde rundt bordet:
Marin: - Har valgt to nye KTV’er fra 1. klasse.
- Skal legges ut bilder av alle KTV’er og oss to PTV’er på hjemmesiden til Mannhullet.
- Skal i SPU-møte på onsdag, har fått inn flere saker som skal tas opp der
- Tallet på marin-indøk studenter er 6 stykk. Kun 2 fra 1. klasse. Har vært mye dårlig info.
- Har vært referansegruppemøte i Marin Teknikk Grunnlag. De føler seg adskilt fra de andre klassene
siden de er på Moholt.
- Kompendiet i Grunnlagsfaget koster 880 kr på Akademika. Skal finne utav rettigheter og om
linjeforening kan trykke opp selv på NTNU Trykk.
- Skal finne en måte å blæste allmøte/fakultetstillitsvalgt
- Skal finne en dato å ha stand på Tyholt før allmøtet. Serveres vafler.
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Georeal: KTV første klasse valgt, Ingvild Fålun. Samtlige geologi-studenter minnet på om hvor
viktig det er at avvikssystemet brukes. I tillegg oppfordret vi med det samme alle studenter til å
signere underskriftskampanjen.
KTV-møte skal avtales i løpet av uken.
Bygg: KTV møte torsdag 29 oktober.
SPU-møte onsdag 28 oktober.
Møte med næringslivsringen diskutert fusjon og samarbeid med bygg
I&IKT: Avholdt informasjonsmøte med førsteklasse den 28 september.
To klassetillitsvalgte er valgt, dog var det nokså lavt oppmøte.
Første og andreklasse inviteres til mindre formelle møter fremover med bakverk for å informere mer
og etablere god kommunikasjon.
SPU-møte til onsdag 30. September.
Informasjon postet i linjeforeningsavis.
Design: Har hatt KTVmøte og skal ha SPUmøte på onsdag hvor blant annet dette vil bli tatt opp:
valg og tildeling av studass-stillinger, informasjon til master- og utvekslingsstudenter ved oppstart,
og temperatur i klasserommene.
Maskin: PTVene ved PuP har vært i SPU-møte og introduksjonsmøte med førsteklasse, valgte
KTVer for 1.klasse og 4. Klasse. Har også kalt inn til KTV-møte nå på fredag.
STI: Fristen for å melde kandidater til styret gikk ut torsdag forrige uke. Nå arbeides det med å
skaffe kandidater til valg Studenttinget, samt gjøre klart til neste år.
48/15 Allmøte SR-IVT er satt til 2.november. Alle medlemmer bes arbeide aktivt i sine nettverk for å
rekruttere kandidater til valg ny FTV.
49/15 Stand
Tidspunkt: 27. og 28. oktober.
Ansvarlig: Siri og Britt.
Alle bes komme med forslag til tema for stand.
Kandidater til FTV og signering av underskriftskampanjen mot ny studieforskrift ble foreslått som
tema i møtet.
50/15 Eventuelt
Ingen innkomne saker.

Møtet hevet kl 15:00
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