NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
Studentrådet IV

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
Mandag 21.08.17 på møterommet Gamle fysikk
Tilstede: Hanna Margrete Høgset, Aleksander Thiren Sriskantharajah, Dhanushi Nayanatara
Attanapola, Maiken Berthelsen, Dennis Adelved, Bjørnar Myrseth Nilsen, Lars Tollefsrud,
Ingrid Folstad, Gøran Sildnes Gedde-Dahl, Kristoffer Torbjørnsen, Espen Tillerås Helseth,
Marthe Ruttenborg, Malin Helen Boman, Anja Meisler, Bjørnar Belsvik, Kristoffer Brandsrud,
Stephanie Buardu,
Ikke tilstede: Saeid Hosseini, Stine Stølnes Faanes, Ingeborg Kvammen, Maria Dyrseth,
Espen Tillerås Helseth, Lars Jørgen Riisdal
STI: Lars Bjørnar Vist
Møteleder: Hanna Høgset og Aleksander Thiren Sriskantharajah
Referent: Berit Skive
SAKER:
42/17 Velkommen til SR-IV
Hanna og Thiren presenterte seg og ønsket velkommen. Alle medlemmene presenterte seg.
Det ble orienterte om hva FTVene sine arbeidsoppgaver består i og forventninger til ITVene
og studentrådet. Det ble videre orientert om at alle må fastsette kontortid og informere Berit.
Det skal avvikles 3 KTV-møter pr semester samt avvikle allmøter. Gikk gjennom regler for
god møteskikk og til slutt ble det orientert om arbeidsavtalene. Berit sender mail når disse er
klar for signering.
43/17 Fordeling ITVer på institutt
Utvidet ledergruppe er en ny medvirkningsordning der ITV-ene skal være representert. Alle er
plassert på institutt. Dersom dere ikke får innkalling må dere ta kontakt med instituttet.
44/17 Orientering v/FTV-ene
* Orienterte om reisebudsjettet for inneværende år.
* Workshop med fakultetsadministrasjonen. Hanna og Thiren orienterte om hva de ønsker
som agenda.

* Marthe orienterte om besøket i Gjøvik der hun og Stephanie var tilstede som representanter
fra SR-IV. Møtte Lars Jørgen og studenter som kunne tenke seg å stille som ITV. Et bra
besøk der de fikk markedsført studentrådet.
45/17 Gjøremål i løpet av nær fremtid
Rekruttere klassetillitsvalgte og send til ftv@sr-iv.no. Alle skal ha 3 møter i semesteret.
46/17 Runde rundt bordet
Bygg:
- Kollisjon i forelesning for 3 emner i 3.klasse bygg. Dette jobber vi ITV-er med
studiekonsulenten og vil være et tema for SPU-møter fremover.
- Styringsgruppe møte for samlokalisering førstkommende fredag.
- Danner en gruppe for Instituttledere for IBM og KT, studieprogramleder, tillitsvalgte og
styret i linjeforeningen. Dette for å at studenter får en enda større innflytelse på
samlokalisering
- Videre har vi informert om forsinket eksamensdatoer til de som har lurt på dette. Til slutt har
vi også sendt ut påminnelse om å huske å laste ned dokumenter fra itslearning før det stengte.
Logistikk:
Skal møte studieprogramleder denne uke og da har jeg mer info om studieprogram møten og
når logistikk dagen blir.
Geo/tekn:
-Finner klassetillitsvalgt rett etter fadderuka
- Kaller inn til møte med klassetillitsvalgte når de er valgt.
- Kontortiden satt jeg til mandag 12.15-14.00. Denne tiden blir da felles med petroleum og
geo.real sine ITVer.
Geo/petr:
- Venter med infomail og innkalling til KTV møte til etter fadderuken.
- Deltok på siste møtet med campusprosjektet før sommeren, der flytting av gamle IGB til
PTS ble lagt fram som den mest sannsynlige løsningen
Geo/real:
Målet er å videreføre Maren sitt arbeid angående opptak til master for geologistudentene ved
NTNU. Det er fortsatt noen uklarheter rundt dette.
Fornybar energi:
- Har vært i Gjøvik og vist ansikt. Snakket med nye studenter ang. hva en ITV er og jobber
med. Har også blitt godt kjent med Lars Jørgen og snakket mulig ny ITV fra Gjøvik. Blitt
kjent med lederen i Studentparlamentet i Gjøvik, Julie, og hva studentparlamentet i Gjøvik
jobber med.
- Snakket med linjeforeningsleder ang. allmøte.
- Prøver å finne ut ang. SPU møte og nye KTV-er.
Marin:
- vi begge som ITV har presentert seg foran 1.kl
- planlegger å få til videoforelesning et fag på Tyholt
- planlegger valg av KTV i starten av september
I&IKT:
- Kontortid som vi har satt til torsdager fra 12-14

- Ingrid har fortalt litt om hvem vi ITV’ene er og hva vi gjør på informasjonsmøte for I&IKT for
1.klassingene.
- Framover tenker vi å møte opp i Introfaget hvor vi vil informere om KTV-rollen og be dem velge
hvem som skal ta dette ansvaret.

Maskin:
Kom opp en sak to dager før eksamen i maskindeler 2, at studentene ikke fikk bruke
kalkulator type C som tidligere informert, men måtte bruke type B. Etter et par telefoner
ordnet det seg heldigvis, så de fikk bruke type C, som det står i emnebeskrivelsen Blir jobbing
med å skaffe tillitsvalgte i de nye klassene fremover.
EMIL:
- finne ktv for 1. og 5. klasse
- ta kontakt med itv for energi og miljø angående kontortid
47/17 Eventuelt
Ingen saker.
Hanna Høgset/s/
møteleder

Møtet slutt kl. 15:00

Berit Skive/s/
referent

