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SAKER:
44/16 Orientering fra FTV
Deltatt i fakultetsstyremøte. Vært i ledermøte og presentert ny struktur for studentrådet IV som
ble godt mottatt. Har vært i Sti-møte der de tok opp ny organisering av Studenttinget. Det ble
ikke flertall for en organisering der FTV-ene sitter i Studenttinget. Fusjon. Det har kommet
orientering om arbeidet med bemanningsplanen for administrative stillinger i
Studieavdelingen. Slik det nå ser ut vil vi ikke få konsulent til de to studentrådene ved
økonomi- og helsefakultetene. Drøftinger pågår. Bemanningsplanene vedtas i styremøte
26.oktober.
45/16 Oppsummering fra seminaret
Vser til mail utsendt fra Magnus 2.oktober. På seminaret kom det frem ønske om en
organisering med litt mer vridning mot PTV enn en har sett for seg. Det er viktig å få en
oversikt over instituttspesifikke arbeidsoppgaver. Alle må laget en oversikt tilsvarende
vedleggene fra Magnus. Det ble også sendt ut en mail fra Magnus 9.oktober der alle
medlemmende ble bedt om å kontakte sine linjeforeninger for å få blestet valgt av FTV, PTV
og STi.
46/16 Kandidater til Sti og Studentrådene
Alle må bleste valget både til FTV og PTV. Forslag om kandidater til Sti er allerede
førskommende fredag. I arbeidet med å skaffe kandidater er det viktig å ta direktekontakt med
aktuelle kandidater.
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47/16 Kommende valgperiode (stand, flyers, blest)
Emmi og Kristoffer orienterte om stand.
Alle har skrevet seg på doodle-lista angående hvem som skal stå på stand. Dersom dere ikke
har anledning i den aktuelle tidsperioden mhar dere selv ansvar for å bytte internt.
Kjøreplan:
De som starter på formiddagen møter opp kl 9:30 for å trakte kaffe.
På de andre vaktene møter dere opp 20 minutter før vakta starter.
De som har siste vakt for dagen bringer alt utstyr tilbake til studetrådskontoret.
De som ikke har studentrådsgensere låner. Det ligger noen på kontoret som kan brukes.
Husk å ta med kake.
Sjekk at dere har bord til stand, om ikke - ta kontakt med vaktmesterkontoret.
Ta med lykkehjulet, rollups og flipoverstativet.
Tema: utveksling
Postes på FB: ansv Magnus og Magnus og Ole-Martin
48/16 Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
PuP: Oppretter referansegrupper for master i 5.
Jobber med prosjektfag
Har hatt ktvmøte
Geo tekn:
- Hatt KTV-møte
- Det kommer klager på studieveileder fra flere av klassene. Studentene opplever at
rådgivning ikke er til stor hjelp, flere blir bare henvist til det som står på hjemmesiden.
Studentene føler seg motarbeidet dersom de ønsker å søke seg til andre linjer.
- Valg av hovedretning i 3. klasse, to mulige valg: Ingeniør- og Miljøgeologi eller
Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi. Svært skjev fordeling av hva studentene
ønsker, absolutt størst pågang på Ingeniør- og Miljøgeologi. Det er snakk om å kutte disse
plassene fra 17 til 15. Tatt det opp med instituttleder som tar det videre med faggruppa. Skal
tas opp i SPU-møte denne uka. Studentene er frustererte over lite informasjon om de ulike
retningene og bekymret for om de kommer inn på ønsket retning.
- Skal møte styret i linjeforeninga
- Skal i SPU-møte i kontortiden ons 12.15-14. Jeg kommer heller en tur innom i morra, tirsdag,
kl. 11-13 om det er greit
Design:
- Vi har hatt SPU-møte hvor det ble tatt opp veldig mange saker. Må komme tilbake med
hvilke saker det blir naturlig å følge opp på høyere nivå. Møtestrukturen i SPU-møtene har
potensiale, vi må tenke på hva vi kan gjøre for å sikre at vi kommer gjennom sakslista.
- Vi har planlagt å jobbe med synlighet for studentdemokratiet i linjeforeninga igjen med
tekst i avisa og i månedsmail.
- Vi var innom linjeforeningsstyremøte og tok opp valg av FTV og ITV. Skal informere kort
på generalforsamlinga til linjeforeninga 12.10.
- Vi var i møte med de tillitsvalgte fra AB-fakultetet om ny struktur for nye AD 11.10, og
skal på SR-AB - møte 12.10.
I&IKT Planlagt KTV-møte til uken
- Vært i møte med linjeforeningsleder
- Fortsetter arbeidet med å få et samlingsrom for I&IKT-studentene på campus.
- Har sendt ut en mail angående viktigheten av referansegrupper og fått god respons på
denne.
Og en ting som vi glemte å nevne - Vi har nå fått en representant fra I&IKT i Utvidet
ledergruppe for IPM
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Marin:
- Vi var i SPU-møte, instituttet stilte godt forberedt og svarte bra på sakene våre. Tok litt tid å
få dem med på ideen om bedre informasjonsflyt.
- Vi har sendt ut mail om ref.grupper og laget spørreskjema ref.gruppene kan sende ut hvis de
vil samle klassens tilbakemeldinger. Ikke veldig stor respons.
- Vaffelstand på Tyholt tirsdag 18.10
Bygg:
Hatt møte med KTVene. Mange innspill som tas med til SPU-møte 27.sep
Organisering av IVT-stand
Mottatt diverse klager på fag som vi tar med til SPU-møte
Oppdatert tavla på Lerkendalsbygget med info ang. KTV, studieveiledning etc.
EMIL:
- Deltatt på Selbu seminar - fått litt innspill
- Avtalt med EMIL styret å få være med på møte (har nå vært i møte med dem)
- Forberedt til SPU møte (som ble avlyst)
- Sendt mail til KTV om det er noe som burde tas opp på SPU møte
- Sendt ut spørreundersøkelse til de som ble ferdig i våres om masterveillednig
- "Spammet" facebook om at man kan stille til studenttinget .
49/16 Eventuelt.
Ole-Martin påpekte viktigheten av å få KTV-ene aktivt med i arbeidet med det kommende
valget og ny organisering. Besøk forelesninger, skaff oversikt over hvilke møter dere skal
delta på, prat med instituttlederne for å få en oversikt over hva som skjer på de ulike
instituttene. For å få et best mulig resultat er vi avhengig av åpen kommunikasjon.
Det kom forslag om valgvake 28.oktober.
Møtet slutt kl. 15:35
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