Møtereferat
Til:

Medlemmer av Studentrådet NV

Fra:

Studentrådet NV

Gjelder:

Studentrådsmøte

Møtetid:

18.15 – 20.00

Dato:

19.01.2017

Møtested:

Store møterom, 2. etg Gamle Fysikk

Referent: Øystein Diserud

Tilstede:
Øystein Diserud FTV
Håkon Pedersen FTV
Simen Ringdahl FTV
Håvard Homleid Haugen FTV
Åsa Ølnes IBT
Torbjørn Nguyen IKJ
Stian Løkke Myrvold IBI
Haakon Eng Holck IKP
Martin Meuche IKP
Erik Livermore IFY
Forfall:
Gørild Boldvik Bioingeniør

FTV Simen Ringdahl var møteleder.

Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Leif Hammer IFY
Maya Keilen IMT
Sondre Kværne Hansen IKJ
Simen Tronsaune IBT
Amund Stensrud Normann Nano
Eirik Åsheim IBI
Linnelle Green Bioingeniør
Synne Korsbrekke LUR
Silje Marie Dale IMT

Introduksjonsrunde
Runde rundt bordet
NANO: Jobber med å få alle i Studieprogramrådet til å lese gjennom studieevalueringen fra Lund.
Skal sette opp arbeidsgruppe til å ta tak i evalueringen, og forslag til forandring.
IKP: Det er prøveforelesninger for to nye professor-2-stillinger på instituttet nå i januar.
IBT: Vi er i gang med anskaffelse av en representant for matvitenskap som skal sitte i Studentrådet
sammen med Simen (IBT, siv.ing) og Åsa Ølnes (IBT, realfag). Første faglærermøte/instituttmøte
avholdes fredag 3/2-17. Der skal et par tilbakemeldinger om noen fag presenteres av
studentrepresentantene for IBT. Innføringsmøte med Åsa (ny) og meg selv skal avholdes om ikke så
lenge, slik at erfaringsoverføringen styrkes ytterligere.
FTV Håkon: Har ikke gjort mye, mest styr med å komme seg på plass, avtale møtetider,
mailinglister osv. Har vært i to møter med ledergruppa NV og ett formøte til NTNU-styret. Ellers er
det meste i oppstartfase.
IFY: ITV Leif Hammer sitter i en komité for læringsareal på framtidige campus.
IBI: Instituttet vil i slutten av måneden holde et programrådsmøte som vil ta for seg
evalueringsrapporten som ble levert i høst, og da spesielt endringer i studieprogrammet som har blitt
foreslått. I forkant av dette har ITV og PTV ved IBI startet et "pilotprosjekt" hvor studenter ved
bachelor i biologi kan diskutere disse foreslåtte endringene i forkant av møtet.
Studentrepresentantene i programrådet kan da ta med seg innspill fra denne diskusjonen til møtet.
LUR: Før jul var jeg på det siste ledermøte for PLU, som nå etter 01.01.17 ble institutt for
lærerutdanning (ILU) sammen med lærerutdanning på HiST.
IKJ: Sluttrapport fra HMS-runder. Invitasjon til styremøte i IKJ i februar. Fikse opp i kollisjon med
forelesninger

FTV Simen kjørte lynkurs i etikette.

Orienteringssaker:
Kontortider og ansvar som ITV/PTV





Info om at alle ITVer skal ha kontortid.
o Alle skal ha en time i uka der de er tilgjengelige for alle
o ITVer bes sende inn hvor de kommer til å være under kontortiden
Info om ansvarsområder
Vi har fått høyere lønn!

Nye tillitsvalgte og ordninger etter fusjonen




Oppsummering av nye ITVer
Info om kommunikasjon med Institutt i Ålesund
Matteknologi vil ha PTV. Vi prøver å ta kontakt, men har ikke fått svar




Nye linjer under Institutt for Materialteknologi.
Har per nå 24 studenter i SR-NV. (Trenger flere. Si ifra hvis noen trenger en stemme.)

Seminar






Seminar 12.-13. februar
Obligatorisk oppmøte
Er på Slettvik feltstasjon
Fokus på både faglige oppgaver og sosialt samvær med de andre tillitsvalgte
Kakefredag hver fredag kl 12
o Ansvar rulleres mellom de som har kontor i gamle fysikk
o Eksisterer for at folk skal prate sammen på kjøkkenet
o Anbefaler samkjøring mellom de som baker. Vi vil ikke ha bare brownies.

Organisering med betaling av lønn:




Månedlig betaling?
Ny kontrakt?
Lisbeth som organiserer slike ting er syk

Campus utvikling


Trenger flere komiteer til dette.
o Trenger student til å hjelpe med i komite for utbygging av nye klasserom osv.
o Leif Bjarne (IFY) melder seg

Diskusjonssaker: (Ingen foreløpige saker)
Eventuelt:


Bilder og plakat.
o Tar bilder etter møtet
o I løpet av februar tar vi felles bilde med ordentlig fotoutstyr fra
Promoteringskomiteen i HC.

Møtekritikk

