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SR-sak 13/17 Oppsummering av valget, bolk om synlighet v/Håvard og Øystein
SR-sak 14/17 Samlokalisering v/Simen
SR-sak 15/17 Oppsummering av året v/Håkon
O-saker: Oppstart-seminar høst 2017

Runde rundt bordet
FTV-er:
Valg! Ett FTV-forum før påske, men det var også valg diskutert. AU-møte utsatt.
Ledergruppa på fakultetet har hatt møte, mer om samlokaliseringa. Både styret og FUS
STi v/Marte Ø.:
Jobbet med en mobbesak
Bio:
Ålesund: Valg av AU, VU og nye ITV-er, ikke så mye mer.
IKP:
Prosessen rundt ansettelse av instituttleder er i gang.
IFY:
Siste ledermøte neste onsdag, har stått på stand til styrevalget, ellers lite.
IKJ:
Fordeling av lesesalsplasser, var på første ledervalgsmøte og overlatt ansvar til Sondre.
IMA/IMT: (Ikke tilstede på møtet, men dette er hva som skulle blitt sagt)
-Har hatt formøte i forbindelse med intervjuer av ny instituttleder ved instiuttet og hatt møte med
headvisor.
- Holder fortsatt på med loggføring av tid som brukes på prosjektoppgave.
- Har vært på UU-møte, hvor vi tok opp blant annet:
1) Blir en ny prøveordning på hvordan man velger prosjektoppgave (for høsten 5.klasse) som kalles
WUFOO hvor professorer kan få tilgang til karakterene til studentene når de velger oppgaver. Dette
skal evalueres etter at prosjektoppgavene er fordelt.
2) Status på nye hovedprofiler som skal tildeles MTKJ (og MTMT)
3) Prøve å få til at studentene kan se fullstendig studieplan med fag når de ser på studiene våre og
ikke bare det året man går og de man er ferdig med. Viktig nå som MTMT-studiet er fornyet og
MTKJ-retningene endres.
IBT:
Åsa sitter i utvalg for valg av ny instituttleder. Snakket med nåværende inst.-leder om neste opptak,
mange har søkt på studiet, som er ganske kult. Siden siste oppdatering begynner innflytningen til
kjemiblokk 3 for bioteknologi (IBT) å nå slutten. Det har vært rolige tider siden før påske. Jeg skal
sette opp et møte med eksisterende ITVer og nyvalgte Vetle Rem for siv.ing. IBT. Det arbeides også
med en del promotering av IBT før valg for 2. Klasse MTKJ 15. mai.
Har hørt forskjellige tidspunkt for flytting fra Tunga (vært i møter om dette).

IBI: Vi er ferdig med 4 av 4 førstegangs intervju, og har sendt info om hvilke kandidater vi vil ha
med videre til referansesjekk.
LUR:
Allmøte for lektorutdanning, valgt ny HTV for NV, IE og Dragvoll. Min etterfølger er dermed
utpekt.
NANO:
Studprogramrådet har jobbet med svar på en evalueringsrapport av studiet. Denne er nå sendt til
fakultetet.
IBF:
Har hatt innstillingsutvalg (Linnelle har tatt dette), utvidet ledergruppemøte på fredag,
Utvidet ledergruppe har hatt møte, Fredag 21. April. Ingen av oss fikk vært på dette møte, annet enn
at jeg, Gørild, var der for 30 min. Møte handlet om strategisk plan for IBF. Innstillingsutvalget har
gjennomført 1. gangs intervjuene, som ble gjennomført rett før påske. Ellers er det ikke så mye mer
som har skjedd ved vårt institutt.
SR-sak 13/17 Oppsummering av valget, bolk om synlighet v/Håvard og Øystein
Innspill på valget generelt:
- Har vært tydelig og mye info på mail. Har ikke lurt på hva som skjer til enhver tid.
- Simen: Et må har vært å samkjøre med de andre fakultetene. Dette skulle vi har gjort mer med,
men det har fungert ganske greit uansett.
- Det å vite at det var valg hos alle samtidig gjorde alt mye lettere. Man kunne bare henvise folk
videre.
- Man må få en PC på alle stands, mye lettere å få folk til å stemme.
- Håvard: med tanke på printet valgblekke på stand er det veldig vanskelig å gjennomføre når
kandidater stiller seint.
- Hva med en liste over forkortelser over de forskjellige
- Litt annet fokus på beskrivelsen av kandidatene, savner litt konkret tekst om hva folk ønsker å
gjøre o.l. Kan bli veldig mye unyttig info å lese når man står på stand. Bedre med litt kortfattet tekst
om kandidatene.
- Marte, STi: vi har hatt det slik at kandidatene har en videosnutt som presenterer dem som de lager
selv. Vi har utstyr til å filme som dere kan låne om dere trenger det. (Dette vil kanskje være aktuelt
til FTV-valget)
Om allmøtet:
Ikke helt optimalt tidspunkt.
Hvorfor ha allmøte? Trenger vi det? Kan vi droppe det?
NV er litt unike med hvordan vi bruker allmøtet (for å annonsere vinnerne), ulikt mange andre
fakulteter.
Allmøte kan kanskje legges før valgperioden for å skape blest.
Synlighet i valget:

Når man huker tak i noen på stand er det ofte vanskelig for mange studenter rå vite hva vi driver
med. Hvordan dette skal gjøres diskuteres senere.
Skal mekke en infovideo om studentrådet på max. 3 min som kan brukes av alle studentrådene.
Skal benytte fadderperioden om å informere at vi eksisterer, trenger ikke være mye info.
Valgoppslutninga er større nå enn i fjor!
Innspill:
- I år har det vært flere som har visst hva studentrådene er.
- Blir det noe av visittkort til høsten? Disse kan ligge på kontorene o.l. (lages generelle slik at de kan
gjenbrukes.)
- Send forslag til Øystein om det
- Ålesund om oppslutningen på valget: Folk vet hvem vi er, alle kjenner hverandre, og folk får med
vennene sine. Stått mye på stand! Bruk kontaktene deres til å spre budskapet. Har ikke hatt noen
spesielle saker som kunne bidra til oppslutning, har spilt på det at de har hatt en kandidat til FTVposten.
- Om valg på Øya: Har ikke hatt noe slikt tidligere. Vi må gå mer rund ti klassene for å få kontakt.
Ble utført blesting, og folk var engasjerte. Stand på teknologibygget var ganske bra!
Det ble laget nytt manntall: folk måtte selv registrere seg på instituttnivå selv (de er registrert på
fakultetsnivå i utgangspunktet.) Har sjekket, det har vært en feil på IKP på stemmelistene (veldig få
var registrert i manntall, men mange hadde prøvd). Dette følges opp.
Skal man stemme på flere institutter dersom man har muligheten til det (noen institutter kan det)?
Ja, dersom man har programmer under flere institutter. NV er i en litt spesiell situasjon her, siden
mange studenter har spredt tilhørighet. Mange studenter kan ikke stemme på det instituttet de ønsker
å stemme på, dette må diskuteres med styret m.t.p. registrering.
FTV-enes mening: Fornøyde! Har vært lett å få i gang stand og slikt og folk har vært engasjerte. Da
er det lett å drive med valg!
SR-sak 14/17 Samlokalisering v/Simen
420 studenter skal flyttes fra Øya og til R.-bygget. Det jobbes for tiden med å finne ledige arealer.
Kjemiblokk 1 skal ryddes ut. IV skal spørres om lokaler, kanskje K5, deler av Realfagsbiblioteket?
Få «hjemmeområder» var en av tilbakemeldingene fakultetet fikk fra studenter. Dette er ønsket av
studentene, og man tror dette kommer til å tas i bruk av studentene.
- Hadde det vært lettere å booke rom hadde det kanskje ikke vært et så stort behov for slike rom. Det
er også få rom som er mulige å booke!
Det er ingen spesielle ønsker om å ha områdene nært fagmiljøene.
Få tilbakemeldinger på om disse områdene kan benyttes til andre ting (kombinert lab og
hjemmeområde, f.eks.)
-U1 er et godt eksempel, men støynivået er litt høyt. Ideen bak er allikevel god!
- Hvor er bioingeniør i denne prosessen? Det er ikke planer om å flytte bioing. med det første (dette
er litt problematisk, mangler litt labplass).
SR-sak 15/17 Oppsummering av året v/Håkon
- Det har blitt vanskeligere ved IKJ å få ting gjennom pga. kutt i administrative stillinger, det er
vanskelig å få ting gjennom. Trenger et ledd som er lett å forholde seg til. (OBS: Får inn etter første
mai!)

O-saker:
Det blir seminar! Andre helga i september! Kommer mail om dette!
Eventuelt
- Vil bare informere om oppkommende STi-møte, det skal gjøres en del viktige valg! Les på
nettsidene om du vil ha mer info!
- På fredag har vi ansvar for kake. Skriver opp Haakon og LB!
- Det skal sendes erfaringsskriv til de som tiltrår. Vi sender en mal og en frist snart! Det var mye tull
med det sist gang, så vi håper det blir mer ordnede former nå.
- Sommeravslutning! Kommer info på mail!
Kritikk
-Biologer får ikke styre kameraet neste møte.

