
 

Møtereferat for Studentrådet NV  

 

Sted: Gamle Fysikk, Store møterom 

Dato: 12.04.2018 

Klokkeslett: 16:00 – 18:00 

Tilstede: 

 

 

 

 

Frafall: 

Observatør: 

Referent:  

 Emilie (FTV), Karl Kristian (FTV), Sofie (FTV), Tobias (FTV), Eirik (IBI), Kristin 

(IBT), Marie (IBT/mattek), Siv-Marie (IFY), Phillipp (IKJ), Martin (IKP), 

Ragnhild (IMA), Kari (IMA), Caroline (IBF), Ragnhild (IBF), Idun (NANO), 

Simen (KMO-ing), Sine-Sara (IBA), Steffen (IBA), Inger Anna (IKP), Kenneth 

(IKJ), Andreas ( IFY), Thea (IBI). 

Marte (LUR), Ragnhild (IBF), Vetle (IBT). 

Felipe (Sti) 

Tobias Harnes André 

 

 

Saksliste 

Godkjenning av referat 

Studentrådet godkjenner 
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Godkjenning av innkalling 

Studentrådet godkjenner 

  

Runde rundt bordet 

IMA: Ragnhild: Blitt innkalt til UU-møte og hatt kontortid. Mange møter fremover. Har fått to 

navn som jeg skal overtale til å stille til ITV! Kari: Kontortid. Jobber med å finne noen som vil 

stille til ITV til neste valg! 

Karl Kristian FTV: Ledergruppemøter med oppdateringer ang. flytting av matteknologi; 

eiendomsavd. På NTNU har svart. Oppsett av valg, forberedelser herunder. Kontorflytting – 

fått gjort mindre enn planlagt. FTV – forum, innkalling til neste er videresendt.  

IBA: Har lagd en stillingsutlysning for ITV stillingen som er publisert på BB og FB. I tillegg har 

vi opprettet en FB side, og lagd et event. Før påske hadde vi påskeeggjakt hvor vi promoterte 

FB siden. Vi har 3 kandidater så langt. Jeg har hatt en prat med prodekan for utdanning 

(Karina). Poengterte at vi ønsker at de flinke studentene skal få like muligheter til å bli flinke. 

Det er vanskelig når pensum er gammel, delvis uten kilder eller ikke-troverdige kilder. I det ene 

kompendiet er 1/26 kilder fra etter 1992. Jeg viste også frem emneplaner og hvordan de ikke 

inneholder informasjon om arbeidskrav, obligatorisk oppmøte, pensum, innhold osv. Og 

fremmet at vi i Ålesund også ønsker en forutsigbar studiehverdag hvor vi vet hva som er 

pensum, osv. Hun refererte til referansegruppene, men skulle ta det opp videre. Vi har også 

funnet ut at ITV ene ikke er representert i UUV, noe prodekan mente at vi skulle være. Hun 

skulle sjekke det opp, også ta kontakt. Ellers har jeg vært på programrådsmøte hvor vi holder 

på å utarbeide ny gjennomføring av studiene her i Ålesund. Flytte fra 5 og 10 stp slik at alle blir 

7.5.  

IBT/mattek: Bare hatt medarbeidersamtale og kontortid. 

LUR: Jeg var ikke på møtet, men siden sist har jeg avholdt et møte med KTV-ene, og holder 

på med planleggingen av et Allmøte for LUR. 

IBI: Thea: Vært i UK-møte og jobbet med å finne søkere. Eirik: Vi har hatt møte med 

utdanningskomiteen hvor vi har diskutert instituttets nye strategidokument for perioden mot 

2025. Her har vi spesielt sett på utdanning- og undervisningsstrategiene til instituttet, og vi har 

blant annet fremmet et lite forslag om at bruk og utvikling av moderne læringsmetoder og 

ressurser (feks digitale ressurser) skal bli en del av denne strategien. Innen instituttet har det 

også blitt dannet en gruppe som skal forsøke en utbedring av statistikkundervisningen for 

studentene våre, i denne gruppen vil en av oss stille som studentrepresentant.  



3 

NANO: Hatt møte med Fagteam, sendt ut mail om masterseremoni og informert om 

undervisningsprisen. 

IKJ: Kenneth: Blitt invitert av instituttet på to prøveforelesninger neste uke, i tillegg har jeg 

snakket med instituttleder ang. delprosjekt for laboratorier for kjemiundervisning, og sagt at jeg 

kan stille som studentrepresentant. Philipp: Bare kontortime og medarbeidersamtalen.  

IFY: Andreas: Jeg har vært på ledermøte, og jeg har fått inn en klage på gjennomføring av et 

emne hvilket jeg tok opp med instituttleder. Han sa at de skulle fikse det. Siv-Marie: Jeg har 

vært på ledermøte. 

Sofie FTV: Jeg har hatt medarbeidersamtaler med alle unntatt Steffen og Sine, som har vært 

veldig hyggelig. Emilie, Karl Kristian og jeg har laget en promofilm for valget som det er veldig 

fint om alle kan dele og like på facebook. I tillegg har jeg jobbet en del med planlegging av 

valget, ettersom jeg har blitt med i valgstyret. 

IKP: Inger Anna: 2. klasse har vært på instituttbesøk på IKP. Jeg var der og holdt en 

presentasjon om hvorfor jeg valgte IKP. Fikk positiv tilbakemelding fra studentene etter 

besøket, og forhåpentligvis er det mange nye studenter som starter på IKP. Martin: Siden sist 

har jeg vært i kontakt med NTNU-styret angående informasjon og veiledning for 

studentorganisasjoner i sammenheng av innføring av det nye EU-direktiv på personvern 

(GDPR). Har blitt bedt om å sitte som studentrepresentant i en nyoppstartet prosjektgruppe om 

personvern ved NTNU, men jeg fikk Stig Martin Liavåg til å være studentrepresentant i denne 

gruppen istedet for meg. Ellers skjer det lite på instituttet. 

IBT: Kristin: Utover kontortid har jeg hatt medarbeidersamtale, samt fulgt opp på klager jeg har 

mottatt om et emne som 3. klassen tar.  

Emilie FTV: Siden sist har jeg vært på de vanlige ledergruppemøtene. Jeg lagde en 

undersøkelse til masterstudentene om utmatrikuleringen som jeg snart skal sammenfatte og 

levere til fakultetet. Etter påske skrev jeg høringssvar til Studenttinget om bruk av eksterne 

læringsressurser. Samarbeidet med Karl og Sofie om å lage en promofilm til valget. 

IBF: Caroline: Siden sist har jeg snakket mye med Ragnhild (ITV IBF) om møtene og 

kontortidene jeg har gått glipp av siste ukene. Ragnhild har nå reist på utveksling. Hun har 

informert de ulike trinnene om ITV-vervet, så min jobb videre blir å promotere og synliggjøre 

valget ytterligere på instituttet. Jeg jobber også videre sammen med faglærere om å finne en 

løsning på en nettside (MedTekpedia) som skal legges ned, men som er mye brukt av 

studentene.  

 

Emilie spør studentrådet om de ønsker å få sakspapirer fortløpende, eller om de ønsker å få 

det samlet 
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Hvis det er veldig mye, er det bedre med å få det samlet. 

Konkludert at det er best å få alt samlet i en større mail. 

  

Orienteringssaker 

Valg: Informasjon om hvordan det skal foregå og hva hver enkelt må bidra med før og under 

valget. 

Sofie orienterer. 

Det er nå åpent til å stille til valg. Fristen til å stille til NTNU styret er i morgen, senere for FTV 

og ITV. Det ble sendt ut en mail angående valget. Det skal ikke være stands før selve valguka, 

det er derfor viktig at man finner kandidater. Anja har laget an stand plan som skal sendes ut 

snart. Det er 15 plasser for NV, alle må ikke stå på stand. Det er maks to og en halv time, det 

er veldig fint om alle har lyst til å stille. Det er ikke bare å stå på stand, men også flyer utdeling. 

Spørsmål: skal det bakes kake? Ikke i utgangspunktet, men gjerne.  

Det kommer t-skjorter som de som skal være på stand skal ha på. Mørkeblå t-skjorte synes 

ikke så veldig godt, derfor blir de da gule eller lime-grønn. Det ryktes om premie til den som er 

mest aktiv. Det er lagd flyers og plakater, ta med dere noen etter møtet.  

Del filmen vi har laget, gjerne inne på linjeforenings facebookgrupper.  

29 april kl. 18 er det valgdebatt på Samfundet, kanskje med Bovim. Håper alle vil komme på 

debatten, det er i stor-salen.  

Vi skal ha allmøte den 30 april kl 16:15 i R9.  

Det er planlagt til et infomøte 25 april for alle kandidater. Sofie spør om dette infomøte er noe 

det ønskes å delta på. Det er kanskje ikke nødvendig, men det gjelder bare for de som stiller 

uten direkte kontakt med ITV eller FTV. På allmøte ønsker vi at alle kandidatene viser seg 

fram og forteller hvem de er.  

30 april-6 mai er det valguke. 

Innspill: Når de nye kandidatene er valgt inn, hadde det vært fint å ha et 

erfaringsoverføringsmøte før sommerferien. 

Replikk: Kunne man fått påminnelse på erfaringsoverføringmøte på slack? 

Replikk: Når påminnelsen blir sendt på slack, bruk @channel. 
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Innspill: Under valguka dropper man kontortid til fordel for valget. 

  

Eventuelt 

Karl Kristian: Fra medarbeidersamtalene er det flere som ønsker mer sosialt samvær. ITVer er 

veldig velkomne til å komme innom hver dag. Send melding på slack hvis dere lurer på om vi 

er her. Det er veldig hyggelig om dere vil komme hit. 

Thea: Inn-ut festen er avlyst fordi vi ble utbooket av noen som betalte. Skal vi prøve å 

arrangere en ny fest, eller kjøre Rebus-løp på vitensenteret i stedet. Det er lagt ut alternative 

datoer på facebook. Det blir på lørdag 21, men vi gjør noe annet enn originalt planlagt. På 

dagtid. 

Emilie: Etter valget er klart vil vi ha en grilling med de nyvalgte så de blir bedre introdusert til 

studentrådet. Det skjer i løpet av mai. 

Karl Kristian: Det er svele-fredag i morgen med quiz kl 12. Komkom! 

  

Møtekritikk 

Bra og effektivt. 
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