Møtereferat
Til:

Medlemmer av Studentrådet NV

Fra:

Studentrådet NV
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Møtetid:

16.15 – 18.00

Dato:

25.01.2018
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Referent:

Store møterom, 2. etg Gamle Fysikk
Nina Westerlund Støen

Tilstede; Karl Kristian, Tobias, Emilie, Sofie, Marte, Thea, Marie, Eirik, Kenneth, Andreas, Vetle,
Philipp, Inger Anna, Idun, Simen, Caroline, Ragnhild, Kristin
Frafall; Ragnhild, Kari, Sine-Sara, Steffen,
Observatør; Stig-Martin (STi) i Felipes fravær
Presentasjonsrunde da mange er nye, og spm om alle har fått erfaringsoverføring.
Saksliste
Orienteringssaker
1.Velkommen v/ FTV Emilie

2. Introduksjon
- Kort info om studentrådet ved Emilie

3. Seminar
Emilie informerer.

– 9-11. februar på Sletvik
- Frist for påmelding 1. feb
- Satser på å dra rundt kl 15 på fredag.
- Obligatorisk deltagelse – send mail til konsulent for å gi beskjed hvis en blir forhindret fra å delta.
Lønnet verv skal prioriteres høyt.
- Kort om ting som kommer på programmet. Kommer innkalling til SR-møtet som vil holdes på
søndagen på seminaret.
- Pakkeliste kommer også.

4. Kontortid
Karl-Kristian orienterer. Noen som ikke har svart på doodle. Alle må komme i gang med kontortiden
sin nå. Viktig å være tilgjengelig til oppsatte tider.
5. Slack
Emilie orineterer. Info om at det vil bli brukt som et forum for å bli informert orientert i forhold til
planlegging, spm ol. Alle skal bli invitert til å delta – sendes ut snart. Skal være litt mer lavterskel enn
epost.
6. Valget
Emilie orienterer.
– valguka er satt til uke 18, 30.april til 4 mai.
-

Kort orientering om valg og stand

7. Runde rundt bordet;
Info ved Emilie hva det betyr og hva en skal si + alltid sende sin runde på epost til konsulent for å få
det inn i referatet.
Inger Anna v/IKP: Jeg og min med-ITV har vært på ledergruppemøte. Ikke så mye å melde om fra
studentene sin side bortsett fra at vi fikk informert ledelsen om at studentene etterspør egne
grupperom forbeholdt IKP-studentene. Ledelsen skulle ta det med seg videre.
FTV Tobias: Jeg har vært på samlokaliseringsmøte, men ingenting nytt har skjedd i løpet av jula.
IBI v/Thea: Stian var på UK møte for oss. Eller har jeg planlagt inn/ut med Marte.
IKJ v/Kenneth: Ikke så mye nytt, gikk glipp av IKJ-møte pga. legetime. Jobber med å få erfaring nok til
å kunne fordele lesesalsplasser.
IBT v/Kristin: Jeg er nyvalgt ITV, så jeg har ikke deltatt på noen møter dette semesteret. Jeg har
imidlertid hatt erfaringsoverføring med Åsa som var ITV før meg.

IBA v/Sine: Er i gang med å booke rom for å holde et studieteknikkurs for 1. klassene på de
biologiske linjene i Ålesund. Utover det er planen å sette meg mer inn i vervet, samt å etablere
kontakt med ulike klassetillitsvalgte mm.
LUR: Programrådsmøte for LUR. Styringsgruppemøte for faglig integrasjon lærer/lektor. Jobber med
planlegging av Inn/Ut-fest på Vitensenteret sammen med Thea (IBI). Prøver å ordne en løsning for
studenter i åttende semester mtp. å få tidligere vurdering i fag fra syvende semester som er
avgjørende om de får ta pedagogikk og praksis.
IFY v/Andreas: Har vært på både ledermøte og styremøte ved instituttet. Jeg har også blitt plassert i
en arealgruppe med bl. a. instituttleder for å hjelpe til med samlokalisering, og vært på et møte med
den.
Matteknologi v/ Marie: vært på HMS runde og programrådsmøte før jul. Nå på nyåret har det ikke
vært så mye, men fått satt opp referanse gruppe.
IKJ v/Philipp; Var på institutt styremøte. Organisering av lesesalsplasser.
NANO v/Idun; har vært på møte med studieprogramrådet og hatt møte med Fagteam.
IBF v/Caroline; har i vært i møte med instituttleder ang #metoo kampanjen. Jeg og Ragnhild har vært
i klassene og informert om hvor man henvender seg/ melder ifra om slike saker.
IBF v/Ragnhild; har hatt erfaringsoverføring, og har vært innom 1.bio og 3.bio og informert om
rutiner i forhold til trakasseringssaker, info til 2.bio kommer etterhvert.
FTV Emilie; vært på ledergruppemøter og strategiseminar. Informerer om hva NTNU og NV gjør i
forbindelse med tema seksuell trakassering. Dekan ønsket at SR-NV skulle ta en sentral rolle i å
orientere og informerer studentene ved fakultetet om dette. Jobber med å lage et skriv angående
dette. Samarbeider med en kommunikasjonsrådgiver ved fakultetet slik at det som skrives blir
korrekt og passende formulert ol.
Orienterer i tillegg om Studiebarometeret - Skal gå gjennom resultatene – og melde fra om det er
noen resultater fra NV som skiller seg ut i noen retning. Resultatene offentliggjøres etter hvert.
Sofie FTV; Det jobbes med å finne identitetsareal til bachelorstudenter.
Det blir forhåpentligvis åpnet flere lesesalplasser spesielt for eksamensperiodene.
Det ble diskutert om ex.phil. skal rettes mer mot de forskjellige studieprogrammene og dagens
teknologi.
Avslutningsseremoniene for bachelor skal holdes programvis, men med noen felles rammer for alle.
Vi kom frem til at hun fremover skal sende ut sakslister for møtene til ITVene, slik at hun kan få flere
innspill til saker som er relevante for SR.
Eventuelt;
-Marte (LUR); Eksamensbesvarelser sen sensur, skaper problemer for lektor-stud mtp fagvalg .
Emilie foreslår at de kan ta det opp på ledergruppemøte om det er mulig å få flytte disse fagene til
tidligere.. eller mulig å luke ut Lektor-besvarelsene slik at de får tidligere sensur..?
-Marte; Klager på pianospilling fra de som sitter på lesesalsplassen like ved. Burde vært «stengt av»
mellom kl 9-16.

-Marte & Thea lufter forslag om noen sosialt, Marte jobber på Vitensenteret og kan invitere folk til
sosialkveld på Vitensenteret sammen uten fest, eller med en fest etterpå i tillegg. Hva ønsker folk?
Veldig bra mottatt med begge deler. Sendes ut en doodle.
«Partyhatt» til dette forslaget. I forbindelse med dette går Emilie kort igjennom møtetegn.
Innspill fra Karl Kristian – husk å forklare forkortelser – i hvert fall i starten.
Innspill fra Stig-M : ikke vær redd for å spørre – ofte er det flere om også lurer på det samme.
Tenkt å ha noe kortere møter og heller oftere møter – minst hver 3 uke. Oversikt over vårens møter
sendes ut snarest.
Vil gjerne ha ett par ITV-er som skal være ansvarlig for å ta bilder på seminaret (Eirik er en av de som
sier ja til å ta på seg dette).

Møtekritikk
-Innkallingen; bruke mal. (Det er vanlig å bruke mal, men ble ikke gjort denne gangen pga sykdom).

Møtet hevet kl 17:14
Bilder og gensere, sosialt etter møtet.

