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REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
Mandag 16.01.17 14:15.
Tilstede: Ole-Martin Fyen, Hanna Margrete Høgset, Aleksander Thiren Sriskantharajah, Johan
Christian Wigen Hjort, Maria Dyrseth, Gøran Sildnes Gedde-Dahl, Kjersti Buraas Snoen, Dennis
Adelved, Maren Møller Bergli, Stephanie Buadu, Lars Furu Kjelsaas, Live Forfang Bjørnstad,
Dhanushi Nayanatara Attanapola, Kristoffer Torbjørnsen, Stine Stølnes Faanes, Espen Tillserås
Helseth, Anja Beate Andersen, Marthe Ruttenbord, Malin Helen Boman, Bjørnar Belsvik, Ferdinand
Flåten Refsnes
Ikke tilstede: Gjøvik har enda ikke valgt ITV-er. Ny valgtdato satt til 26.januar.
STI: Lars Bjørnar Vist
Møteleder: Ole-Martin Fyen
Referent: Berit Skive

SAKER:
01/17 Velkommen til SR-IV
Ole Martin ønsket velkommen og presenterte seg. Orienterte om hva det betyr å sitte i et
studentråd. Gikk videre inn på hva FTV-ene sin rolle er og hvilke saker som blir tatt opp på
studentrådsmøtene.
FTVene forventer at alle deltar på studentrådsmøtene, at spørsmål blir tatt tak i og at alle tar
initiativ til å bringe saker opp i studentrådet. Ha møter med KTV for å få input. Temaer som
blir tatt opp: større oppslutning om studentrådet, tilstedeværelse til linjeforeninger,
blackboard, samlokalisering, leseplasser, samlokalisering, referansegruppeordningen.
Det er ønske om en strammere møtekontroll for å få tatt opp de viktige sakene. Runden rundt
bordet skal være kort og presis. Alle har ansvar for å ivareta nye medlemmer av studentrådet.
02/17 Fordeling ITVer på institutt.
Ole-Martin orienterte og gikk gjennom foreløpig fordeling som ble sendt ut med
innkallingen. Der det allerede sitter studenter i instituttstyrene må alle ta en samtale med
disse for å få en god overgangsordning.
03/17 Orientering v/FTV-ene
Implementering av Blackboard. Det er ønske om at studentene kommer med innspill da det
fortsatt foregår testing av systemet. Det er satt ned en gruppe til dette arbeidet; Magnus fra
STi og Ole-Martin sitter som studentrepresentanter i arbeidsgruppen.
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Campusprosjektet ønsker å samle fagmiljøer. Spesielt viktig for miljøet på Kalvskinnet.
Ny dekan skal ansettes. Stephanie sitter som studentrepresentant. Skal starte intervju
førstkommende onsdag. Instituttledere som ansettes fra sommeren 2017 skal sitte i fire år.
Ledermøte i morgen der FTVene skal delta. Skal ta opp saken om like vilkår for honorering.
60 timer for ITV og 175 for FTV. Ønsker å beholde 80 timer for ITV.
Valg av vara. Lars I&IKT, Kjersti geo/tekn, Stephanie I&IKT.

04/17 Gjøremål i løpet av nær fremtid
- Kontortid. Alle sender inn når de skal ha kontortid til Berit.
- Sjekk kontorlokaler for tillitsvalgte på Kalvskinnet.
- Oppstartsamtaler for å sikre kontinuitet.
- Alle må sørg for at det er klassetillitsvalgte. Sett datoer og send inn til FTV-er. Alle skal
ha 3 møter i semesteret.
05/17 Runde rundt bordet
Bygg siving:
Emnene som har fått sensur for sent eller ikke i det hele tatt.
TBA4225 - Jernbaneteknikk GK

(eksamen: 16.des) - (frist: 9.jan, 10 jan dagen etter) (fikk idag 16 jan.)
TBA4315 - Kostnader og nytte ved samferdselsanlegg

(Eksamen: 1.des) - (frist: 22.des, 23.des dagen etter)
TBA4320 - Trafikksikkerhet og risiko

( Eksamen: 9 desember)- (Frist2.jan, 3.jan dagen etter)
TBA4203 - Vegplanlegging

(Eksamen: 21.jan) - (Frist: 12.jan, 13.jan dagen etter)
TBA4135 - Organisasjon og økonomi i BA-prosjekt

(Eksamen: 8.des)- fikk 12. jan
TBA4240 - Geografisk informasjonsbehandling 1, grunnkurs

(Eksamen: 15.des) - (Frist: 6.jan, 9.jan dagen etter)
BAT er pusset opp, i samarbeid med studenter. Jeg var med interiørarkitekt. Mye nye
sittegrupper og ser mye tydeligere tilhørighet til studiet og det nye instituttet. En vegg med
whiteboard.
Skal innom 1. og 2.klasse og presentere oss selv. I tillegg holde ny kontortid for ktv-ene.
Bygg Bsc: Skal ta kontakt med klassetillitsvalgte, og avdelingslederen som en oppstart til
vervet.
EMIL
SPU møte neste uke
I&IKT:
Har gått gjennom valgfagene som tilbys innen data, og hadde møte om dette i starten av
januar. Siden møtet ble lagt til før studiestart hadde ingen av oss muligheten til å delta, men
vi så på saken i jula og kom med innspill til aktuelle fag i forkant.
Vi forbereder oss på å samle inn nye fagevalueringer fra våre studenter, til hjelp for
studentene når de skal ta valgfag.
Geo real
- Har kalt inn til første KTV-møte
- Skal prøve å avkrefte/bekrefte ryktene om revurdering av den nye studieforeskriften
- Opplyse/prate med 3.klasse om nye rammer for opptak til master.
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Geo tekn:
Tilhører nå institutt for geovitenskap og petroleum (IGP) etter sammenslåing av institutt for
geologi og bergteknikk (IGB) og institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
(IPT).
Det korte campusprosjektet, mulighetsstudie for et senter for geologi og petroleum
Har deltatt som studentrepresentant. Første delrapport for prosjektet levert før jul. Venter på
mer informasjon om videre arbeid
Deltatt på utvidet ledermøte på IGB før jul, fikk gjennom at det skal opprettes en gruppe som
jobber med å få mer informasjon ut til studentene. Følger opp dette videre på det nye
instituttet
Marin:
Dhanushi og jeg er med i utvalget for evalueringen av det to-årige masterprogrammet på
marin, som gjøres i samarbeid med Chalmers. Første møtet har vært, med informasjon om
evalueringsprosessen. Møte med chalmers på mts skjer på onsdag, og til våren reiser vi til
chalmers.
PuP siving:
Ny ktv i andre klasse, valg snart.
Startet opp med referansegruppe på master.
Fordelt institutt
Maskin Bsc.
Lang sensurtid på eksamener, og ingen info underveis. Eksamenene ble holdt 06.12 og 09.12,
sensuren kom ikke før 06.01.17. (Skal høre om KTV-ene har liknende opplevelser før
henvendelse) Etterlyste også oversikt over KTV-ene på linja. Mail sendt til Frank Almli etter
tips fra møtet
Ålesund: Blant studentene i Ålesund er det missnøye rundt dei nye eksamensreglene.
Studentene er stort sett missfornøyd med å ha mista muligheiten til å konte eit vag en har
bestått i,
og at alle konter no leggast til starten av høstsemesteret.
Det har også vert en del tull med eksamener som skal printes tosidig, men bare annenkvar
sider kjem med.
STI: Første sti-møte ganske snart. Oppstartsseminar siste helg i januar. Jobber med å få i
gang studentombudet som er vedtatt.
06/17 Eventuelt
Ingen saker.
07/17 Portrettbilde til hjemmeside
Bilder ble tatt etter møtet.

Møtet slutt kl. 16.00
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