Møtereferat
Til:

Medlemmer av Studentrådet NV

Fra:

Studentrådet NV

Gjelder:

Studentrådsmøte

Møtetid:

17.15 – 19.00

Dato:

22.11.2017

Møtested:

Referent:

Store møterom, 2. etg Gamle Fysikk
Nina Westerlund Støen

Tilstede: Ingvild, Steffen, Emilie, Håkon, Tobias, Øystein, Marie, Stian, Siv-Marie, Andreas, Thea,
Marte, Simen, Gørild, Vetle, Maya, Phillip, Torbjørn, Ragnhild, Inger-Anna
Frafall: Åsa
Observatører; nyvalgte FTV-er Karl Kristian, Sofie, ITV Sine-Sara, ITV Kari, ITV Ragnhild,
Ble tatt en presentasjonsrunde da flere av de nyvalgte var tilstede på møtet.
Møtetegn – en rask gjennomgang.

Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent.

Runde rundt bordet
FTV Emilie: Siden sist har jeg tatt opp en sak ang praksiskravet for siv.ing. for FUS-rep. Den gikk
igjennom, slik at praksiskravet forhåpentligvis skal inkluderes i Studentweb. En generell diskusjon om
praksiskravet er i gang. Ellers har jeg vært i møter med Ledergruppa og SR-siving som vanlig, og hatt
erfaringsoverføring med Sofie og Karl Kristian.

FTV-er Håkon: vært på LG-møter, vært på lederopplæring med LG på fakultetet. Formøter til
Utdanningsutvalg. Hatt erfaringsoverføring med de nye FTV-ene. Møte med samlokaliseringsgruppa.
Valg & julebord.
FTV Tobias: Skulle på Brukerforum for BlackBoard, men kunne ikke dra. Vært på Styringsgruppe for
Samlokaliseringen ved NV.
IKP: Møte med HMS-ansvarlig og labansvarlige på IKP om vernerunde. Vernerundene har blitt og blir
utført denne uken.
IFY Andreas: Siden sist har jeg vært i ledermøter på IFY, og det har blitt valgt PTV-er for bachelor i
fysikk. Det siste gikk igjennom linjeforeninga og er ikke egentlig noe jeg har gjort, men det har i hvert
fall skjedd!
IFY Siv-Marie: vært på institutt-møte og julebord IE & NV
IKJ: HMS-ettermøte. Programrådsmøte. UU-møte. Lesesalplassmøte. Samtale med ny ITV
IBI: Masterlesesalplasser. Og sak med foreleser som nekter å ta i mot ny innlevering, tross at frist
ikke har gått ut.
IMA: Gått siste HMS runder. Skulle vært på HMS ettermøte (avlyst). Hatt siste kontortid med
pepperkake :-D
LUR: Møte med tillitsvalgte for lektorutdanningene 8-13, inkl. lederne ved ILU
- Programrådsmøte, LUR. Allmøte for LUR med valg av FUL-representant
IBA Ålesund: Har vert på utvida ledergruppe møte med institutt, budsjett og strategi var hovedtema.
Fant studenter til å delta på møte med bioteknologi sitt AU (Ålesund). Har deltatt på regelmessige
møter @studentparlamentet i Ålesund. Arrangerte en sosial aften for alle KTV'er, der alle tok med
en tapasrett og koste seg. Julebord med ITV'er fra NV og IE i Ålesund. Blitt med i studenttinget, som
representant fra Ålesund.

Saksliste

Diskusjonssaker
SR-sak 25/17: Evaluering av valget
Øystein innleder og oppsummerer. Litt om bedringer og litt om utfordringer.
Oppslutninga på FTV-er 12,2 % - bedre enn tidligere år.
Mer aktiv på FB dette semesteret.
Åpnes for innspill til forbedringer, FB-innlegg ol;
-

Registrere seg i manntall inne på «studentweb»
Ha FB-aksjon; typ alle inviterer alle vennene sine.
Gå inn i forelesninger og informere og gi kjærlighet på pinne til de som stemte.
Ha konkurranser

-

Gå rundt på arealer du er kjent og snakk med studenter om studiehverdagen deres – og hvis
de brenner for noe el er engasjert – få de til å stille eller i hvert fall stemme.
Bruke kakefredager til å få info ut til aktuelle kandidater – spre ordet – gjøre seg mer kjent.
Bli mer synlig – ikke bare til valg & Allmøte. Bra med å ha kontorvakter på
Linjeforeningskontorene.
Ha flere pc-er tilgjengelig på stand for å unngå kø ved stemming.

SR-sak 26/17: Erfaringsoverføring
Håkon orienterer. Viktig å få til en erfaringsoverføring både skriftlig og muntlig, gjerne et lunsjmøte
el. i eksamensperioden. Alle avtroppende skal skrive dette innen nyttår. Praten skal også tas før
juleferien.
Sende inn dette til FTV-er el konsulent Nina. Det finnes ett par gode maler for dette. Sendes ut
sammen med referatet.

Orienteringssaker
Formøte til UU og UU-NV-møte;
-Vi diskuterte endringer i ITGK. IDI lurte på om NV ville ha et ITGK løp der bruk av numeriske
metoder er et større fokus. Vi kom fram til at en Y-vei er det beste. Der omtrent 1/3 av løpet er
spesifikt for NV, mens resten er som det er i dag.
-Det ble diskutert om man bør kunne stille forhåndskrav til VGS studenter i Kjemi. Det kom fram at
de fleste som begynner på kjemistudier allerede har Kjemi fra VGS, men at forhåndskrav kan være
ønskelig for å unngå at folk "bruker" disse linjene for å komme seg inn på skolen og så bytte.
-Det ble oppfordret til at ITVene bør pushe for at referansegrupper skal levere inn rapportene.
-"Outsourceing" av matte-, fysikk- og ITGKemner. Om instituttene som spesialiserer seg i nevnte
områder bør levere undervisningen eller om f.eks: IBF skal levere emnene selv.
- Det ble orientert om søknadsprosessen for fritak fra nytt EiT program og annet fra formøte til UU
sentralt.
Håkon orienterer om rapporter – og referansegrupper – Blir lite lastet ned.
Tips; bruk Innsida – veldig mye god og nyttig info som er å finne der for oss tillitsvalgte.
Spm. om å innføre krav til forkunnskaper for å søke på Kjemi-linjer. Innspill.
-

Snittkrav er viktigere enn ett kjemikrav

Nytt om samlokaliseringen
Tobias orienterer om siste nytt etter samlokaliseringsmøtet;
Styringsgruppe samlokalisering:
-Mat teknologis flytting ble utsatt til mai 2019

Kommentar: Dette er nå fullstendig lagt på is, mat tek. blir på Kalvskinnet, resten av
teknologimiljøene flytter som planlagt. Dette er grunnet for store kostnader ved flytting av mat tek.
miljøet.
-Det er i fakultets interesse at bygge prosjektet blir strukket ut så mye som mulig pga kostnader
Kommentar: Ikke like relevant nå, da majoritetskostnadene til NV lå i flytting av mat tek.
-Et halvt år/semester hvor ingeniører ved IMA må ha lab på Gløshaugen, men undervisning på
Kalvskinnet. Dette er pga byggingen av lab i A3
Kommentar: Ikke relevant lenger, C2 forblir kjemilab og dermed skjer dette sannsynligvis ikke. Det
blir ikke nye laber i A3
-KMO-ingeniører skal flyttes årskifte 19/20
-Det skal opprettes en ny arbeidsgruppe for grunnkurs i fysikk for ingeniører
-Tvunget "clean desk" politikk for bachelorstudenter ved IE, IV og NV
Kommentar: Vet ikke nøyaktig hva dette innebærer, men det skal løse noen kapasitetsproblemer for
lesesalsplasser for bachelorstudenter på Gløshaugen.
-Flytting/omdirigering av ingeniørstudentene når de kommer til Gløshaugen
Kommentar: F.eks. kjemiingeniør til IKP, skal vurderes og diskuteres videre fra januar.

Eventuelt
- Orienterte om kakefredag, Gørild og Maya kunne bake.
- Vitenskapsmuseet spurte Studenttinget, som igjen spurte oss, om vi kunne stille med to
biologistudenter + vara til museumsstyret. IBI tok tak i det.

