NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
STORALLMØTE
MANDAG 24.10.2016 KL 14:15 i S6

Tilstede:

44 studenter.

Møteleder:
Referent:

Magnus Johannesen
Berit Skive

SAKER:
9/16

Velkomst og valg av møteleder, referent og tellekorps
Magnus Johannesen FTV 1 og Ole-Martin Fyen FTV 2 presenterte seg og ønsket velkommen.
Magnus Johannesen ble valgt til møteleder ved akklamasjon.
Berit Skive ble valgt til referent ved akklamasjon.
Stein-Olav Romslo ble valgt til tellekorps.

10/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent ved akklamasjon.
11/16 Navneendring/vedtektsendring
Magnus orienterte om bakgrunnen for endringene. Endringene har virkning fra 1.1.17.
Navneendring:
Fra SR-IVT til SR-IV: Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi endrer navn til Fakultet
for ingeniørvitenskap. Som en naturlig konsekvens av dette endrer studentrådet navn til SR-IV
Fra PTV til ITV. Studentrådet har valgt å gå over til instituttillitsvalgt. Hovedbegrunnelsen
for dette er at en da som tillitsvalgt sitter i institutt-styret som er et besluttende organ og derfor
pålagt studentrepresentasjon. En vil i tillegg få ansvar for det studieprogram som er mest
naturlig avhengig av hvilket institutt en er tilknyttet. En vil da delta i studieprogramutvalget
som er et rådgivende organ. Ansvar for fordelingen slik at alle studieprogram vil være
representert er Studentrådet IV.
Vedtektsendringer:
§ 3 Valg
En går bort fra at valget skjer i Allmøtet. I stedet skjer valget i samråd med andre valg til
Studentdemokratiet ved NTNU der en legger til rette for at studentene på alle de ulike
campusene får mulighet til å stemme i valgperioden.
§ 4 Endring og ikrafttredelse.
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En går bort fra regelen om at 5% av alle studentene ved fakultetet må delta i for å kunne endre
reglement og instruks.
Linjeforeningen Leonardo fjernes som høringsinstans da denne linjeforeningen vil tilhøre
Fakultet for arkitektur og design fra 1.1.17.
Magnus orienterte kort om valgweb ved NTNU. Valget åpner 24.10.16 kl. 16:00 og avsluttes
førstkommende fredag.
12/16 Presentasjon av kandidater til ITV og FTV
Studententrådet har 11 stillinger på valg:
Følgende kandidater stiller til valg:
FTV:
Hanna Margrete Høgset
Aleksander Thiren Sriskantharajah
Ask Ibsen Lindal
ITV:
Bygg (BSc): Julie Bjørnstad, Espen Tillerås Helseth, Pål Herman Haferkamp
Bygg (siving): Stine Stølsnes Faanes
Fornybar energi (BSc) Marthe Ruttenborg
I&IKT (siving): Stephanie Buadu
Logistikk (BSc) Malin Helen Boman
Marin (siving): Simen Mildal, Mailen Berthelsen, Sebastian Øverås, Dhanushi Nayanatara
Attanapola
Maskin (BSc): Bartosz Jakubowski, Linnea Stråbø, Gøran Sildnes Gedde-Dahl, Christian
Trandem, Lars Digerud
Geo/petr (siving): Dennis Adelved, Markus Hays Nielsen
Pup (siving): Morten Lillehagen, Maria Dyrseth
Kandidatene som stiller til valg og som var tilstede ved Allmøtet presentere seg. Alle
kandidatene har sine presentasjoner på studentrådets hjemmeside.
Ole-Martin orienterte i etterkant av presentasjonene kort om status i fusjonsarbeidet. Det pågår
nå innplassering av ansatte på bakgrunn av den vedtatte bemanningsplanen. I tillegg til
fusjonen har NTNU blitt pålagt en avbyråkratisering fra KD som medfører en stor
bemanningsreduksjon i teknisk/administrative stillinger.
Referansegrupper: Hvordan fungerer dette. Etter at Studentrådet har arbeidet aktivt med dette
har en nå fått på plass sentrale frister. Referansegrupperapportene må bli en integrert del av
Blackboard som er det nye elæringssystemet som NTNU skal ta i bruk fra august 2017.
Det er ønske om å få til teambasert læring i enkeltemner ved fakultetet som øker aktiviteter og
øker læringskvaliteten. Studentrådet er pådrivere i dette arbeidet.
13/16 Eventuelt

Møtet avsluttet kl.15:05
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