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Tilstede: Magnus Johannesen, Ole-Martin Fyen, Live Forfang Bjørnstad, Kristoffer Torbjørnsen,
Emmi Kristensen, Lars Tollefsrud, Maren Møller Bergli, Maia Elisabeth Sirnes, Hanne Sivertsen,
Johan Christian Wigen Hjort, Leif Arne Hatlem, Harald Wie Bøe, Kjersti Buraas Snoen, Stephanie
Buadu, Lars Furu Kjelsaas.
Fraværende: Simen Mildal, Anja Beate Andersen
Observator: Marte Øien STI
Møteleder: Magnus Johannesen
Referent: Berit Skive

SAKER:
29/16

Velkomst og introduksjonsrunde.
Magnus ønsket nye og gamle medlemmer velkommen til nytt semester. Runde rundt
bordet der alle presenterte seg. Berit minnet om at de som ikke har vært og signert
kontrakt må gjøre dette snarest. Skjema om taushetsplikt og rekvisisjon til
adgangskontroll ble utdelt.

30/16

Orientering fra FTV
 Forventninger og mål for semesteret: Magnus orienterte først om pågående saker
og hvilke saker som vil ha hovedfokus dette semesteret. I forbindelse med fusjon
skal Studentdemokratiet omorganiseres for å tilpasse nye krav og for å ivareta
studentene fra våre fusjonspartnere. Det vil være viktig med aktiv deltakelse fra alle
medlemmer slik at FTVene har et godt grunnlag i dette arbeidet. Ole-Martin
oppfordret også alle til å tenke gjennom og komme med tilbakemelding på hvilke
forventninger hver enkelt tillitsvalgt har til Magnus og Ole-Martin.
PTV skal arrangere 3 KTV-møter pr. semester og det anbefales å få det første møtet
gjennomført så raskt som mulig.
 Alle må oppdatere oversiktsplakatene som ble laget forrige semester.
 Viktig at alle sjekker med instituttleder hvem som sitter i utvidet ledergruppe ved
sitt institutt og gi tilbakemelding om dette. Studentene skal ha to representanter.
 Husk å sette kontortid og melde dette inn til Berit.
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31/16

Oppfordrer alle til å melde seg på tillitsvalgtkonferansen.
På fredager er det vaffel og/eller kakefredag. De ulike studentrådene har ansvar for
dette og IVT har ansvar for dette førstkommende fredag: Stephanie og Lars tar
ansvar for dette denne gangen.
På neste studentrådsmøte komme Prodekan for utdanning Eilif Pedersen på besøk.
Alle ble oppfordret til å komme med forslag til tema for møte.

Valg av verv innad i Studentrådet
Vara FTV: Magnus orienterte kort om funksjonen med vara FTV. Følgende ble
utnevnt:
For Magnus: Emmi
For Ole.-Martin: Leif Arne
Aktivitets- og festminister: Lars F.K.
Standminister: Emmi og Kristoffer

32/16

Postadresse:
Gløshaugen
7491 Trondheim

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Geo/petr:
- flytte 3. klasse fag, petrofysikk ned til 2. klasse. - Strukturgeologi VK hadde
oppmeldingsfrist i juni, ingen informasjon fra instituttet, kan forbedres.
- Sende ut informasjon til alle petroleumsstudenter om referansegrupper, og hvor
viktig de er for forbedring av fag.
- Studentene opplever det som problematisk når datoene for konte-eksamener endres i
sommerferien, slik at det blir mindre tid til lesing og flybilletter/ferie må kanselleres.
Dette har ført til at flere har tapt både penger og muligheten til å stå i faget.
- Vi har også vært i kontakt med 1. klasse og presentert oss for dem, samt hva vi gjør.
Design:
- Arbeidet med velkomst av nye masterstudenter og utvekslingsstudenter til
programmet, både mtp info og opplegg fra instituttets side, og eget fadderopplegg i
samarbeid med linjeforeningen Leonardo
- Samarbeidet med instituttet, verkstedstudasser og Leonardo for å få til en egen
kveldsvaktordning på verkstedet slik at studentene våre i høst kan få tilbake
muligheten til å arbeide med prosjekter på kveldstid. Vi håper dette kommer i mål i
løpet av kort tid.
Ellers tenker vi å gå innom førsteklasse så fort som mulig, og få valgt nye KTVer på
alle trinn slik at vi kan kalle inn til møte.
Geo tekn:
-Ringerunde tek.geo i juni.
-fått erfaringsskriv fra Siri, jobber med å sette meg inn i det som er gjort før og som
skal gjøres
Geo/real
- jobbet/jobber med en spørreundersøkelse for georeal-studentene. Denne blir utsendt
i løpet av semesteret.
- ringerunden som ble gjennomført før sommeren var veldig ålreit, og undertegnede
fikk informert litt om PTV og studentrådet
- Maren, Harald, Kjersti og jeg skal stikke innom en forelesning i faget Geologi
Innføring for å gi studentene fra petroleum, tekniske geofag og geologi informasjon
I&IKT:
- vært innom førsteklasse. Sagt litt om PTV-ordningen
- KTV-valg i 1. klasse til uken.
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- fokusere på hvordan våre studenter blir mottatt når de har valgt hovedprofil
- sendt ut fagevaluering i ferien. God respons fra studentene.
Bygg: - Rett før sommerferien ble Studievalgsbrosjyren ferdig, og en digital utgave
ble gitt til studieveileder og studieprogramsleder på MTBYGG. De sa den ble sendt ut
til 3.klassinger og nye 4.klassinger fra bachelor. Til neste år vil det muligens ble
trykket opp versjoner av denne i tillegg til å sende den ut digitalt.
- Var innom 1.klasse tidlig den 29 august, og informerte om de tillitsvalgte og fortalte
om KTV og at folk må melde seg.
- Første kontortid ble også unnagjort den 29 august.
PuP:
33/16

Eventuelt.
 Det kom spørsmål om prosedyrer ved ansettelse av instituttleder. Magnus orienterte
om gangen ved ansettelser. Det skal være en student med i gruppen som intervjuer
og innstiller. Magnus og Ole-Martin sitter i ansettelsesutvalget ved fakultetet som
ansetter på bakgrunn av innstillingen
 I forbindelse med valg av standansvarlige kom det forslag om å lage film for å
markedsføre studentrådets arbeid. Marte fra STI kom med anbefaling om å
kontakte studenter ved Campus Christiania til dette arbeidet.



De som ikke har fått erfaringsskriv fra avgått PTV oppfordres om å purre på dette.
Neste uke er det FTV-forum der temaet er nytt Studentdemokrati. I den anledning ønsket
Magnus tilbakemelding på fordeler og ulemper med programtillitsvalgt i forhold til
institutt-tillitsvalgt. Saken ble diskutert. Ved å ha studenttillitsvalgt opprettholder man
nærheten til studentene ved å gå over til institutt-tillitsvalgt ble denne avstanden større med
får større kontakt med instituttet. I tillegg kommer utfordringer på de studieprogram som
tilhører flere institutt. Dette gjelder spesielt I&IKT.

Møte hevet kl. 15:30
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