NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
Studentrådet IV

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
Mandag 4.9.17 på møterommet Gamle fysikk

Tilstede: Hanna Margrete Høgset, Aleksander Thiren Sriskantharajah, Saeid Hosseini, Maiken
Berthelsen, Dennis Adelved, Bjørnar Myrseth Nilsen, Ingrid Folstad, Gøran Sildnes GeddeDahl, Stine Stølnes Faanes, Kristoffer Torbjørnsen, Espen Tillerås Helseth, Marthe Ruttenborg,
Anja Meisler, Bjørnar Belsvik, Kristoffer Brandsrud, Stephanie Buardu, Maria Dyrseth,
Ingeborg Kvammen,
Ikke tilstede: Espen Tillerås Helseth, Dhanushi Nayanatara Attanapola, Lars Tollefsrud, Malin
Helen Boman, Ingeborg, Lotta-Linn Vestli Moen
STI: Lars Bjørnar Vist
Møteleder: Hanna Høgset og Aleksander Thiren Sriskantharajah
Referent: Berit Skive
SAKER:
48/17 Godkjenning av referat fra 21.august
Godkjent
49/17 Orientering v/FTV-ene
* Vært i ledermøtet:
-NTNU sin strategi revideres noe som legger føringer for fakultetet sin strategi.
Arbeidet med første utkast til egen strategi er iverksatt.
-Videreformidlingsmodellen skal vedtas.
-Samkjøring av studieprogram. Hva skal være likt og hva skal være forskjellig.
- Utdanningsformer – digitalt kompendium eller andre forelesningsmetoder.
- Status samlokalisering: får en oppdatering på dette ved fakultetsstyremøte
førstkommende fredag.
* Skal i utdanningskomitemøte i morgen.

50/17 Valg av studentrepresentasjon fra SR-IV i samlokaliseringen delprosjektgrupper
Oppstart: 15.9
Mandat : mellom 11.-15.9.
Geo&petr: Dennis
Bygg: Kristoffer
Maskin og Produksjon: Gøran
Energi og prosess: Marthe
Indercol: Anja
51/17 Valg
Valgansvarlige: Koordinere med de andre som skal ha valg. I samarbeid med de andre
studentrådene ved Gløshaugen og Studenttinget skal en det arrangeres Blæsteuke.
Planen er noen dager med stand to-tre uker før valget. I valguka skal de stå på campus
slik at studentene får mulighet til å stemme der og da.
Ansvarlige: Stine og Maria.
Valguke 30.10 – 3.11
52/17 Runde rundt bordet
PuP:
- 2 nye KTV'er til 1.klasse og 2. klasse er på plass i løpet av uka
- Første KTV´møte torsdag neste uke
- Kontortid 10-12 på torsdager
- Deltatt på utvidet ledermøte med MTP-instituttet
- Infomøte for førsteklasse førstkommende onsdag
Maskin
En del jobb med å skaffe tillitsvalgte til førsteklasse og fordypningsklassene. Har skaffet 4 av
8. Setter i gang med KTV-møte så snart de er på plass. Kontorlokale skal jeg klare å finne
snart.
I&IKT:
- Kontortid torsdag 12 -14
- Har fått KTV-er på alle trinn og planlegger første møte
Marin:
-Jobber med å få spikret kontortid
-Skal ta opp nye KTVer denne eller neste uke
-Har sendt litt mail til forelesere om muligheter for videoforelesninger, men møtt mye
motstand
EMIL: - funnet tidspunkter for åpent kontor sammen med itv for ie, venter på bekreftelse fra ie
- ktv for 1.klasse skal gjøres med itv'ene for ie denne uken, venter på bekreftelse fra
interessert i 5. klasse
IHM:
Kristoffer har startet å samle navn på KTV'er, utover det vil jeg tro vi vil kunne få samme
lokaler for å ha kontortid som forrige semester, så får tidspunkt for dette avtaler når jeg og
kristoffer møtes.
Fornybar energi:

Planlagt første KTV-møte torsdag den 07.09.17.
Snakket med studieprogramansvarlig ang. SPU-møte og avtalt at jeg skal finne en person fra
2. klasse som skal være med meg på disse møtene.
Allmøte er satt til den 18.09.17 kl 18.00.
Ikke satt tidspunkt for kontortid ennå, men blir sittende på linjeforeningskontoret når
tidspunkt blir satt.

STI:
Seminararbeid, Innstillende AU-møte på onsdag, STI-møte torsdag 14.september på Øya
helsehus.
53/17 Eventuelt
Sosial ansvarlig: Dhanushi gjenvalgt.
Ta bilder: utenfor Gamle fysikk rett etter møte.

Hanna Høgset/s/
møteleder

Møtet slutt kl. 15:10

Berit Skive/s/
referent

