
  
   
  
  
Møtereferat   
  
Til:    Medlemmer av Studentrådet NV  

Fra:    Studentrådet NV   

Gjelder:    Studentrådsmøte    

Møtetid:    16.15 – 18.00  Møtested:   Gamle Fysikk, store møterom  

Dato:   15.03.2018                                  Referent:       FTV Emilie Wattø Larsen      
 
 
Tilstede: Emilie (FTV), Karl Kristian (FTV), Tobias (FTV), Eirik (IBI), Kristin (IBT), Vetle (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), Marte (LUR) 
 
Frafall: Sofie (FTV), Andreas ( IFY), Thea (IBI), Inger Anna (IKP), Kenneth (IKJ) 
 
 
Godkjenning av innkalling og referat  
Sende inn sakspapirer med fullstendig beskrivelser. 
 
Runde rundt bordet  
 
IFY: Jeg har vært i programrådsmøte, møte med dekanatet og ledergruppa på IFY. 
 
IBT: Marie: I det siste har jeg vært på faglærermøte og dialogmøte med dekanatet. Har også 
holdt et lite innlegg på rådgiverseminar om overgang fra vgs til studie.  
Kristin: Siden sist har jeg vært med på dialogmøte med dekanatet og faglærermøte. Her kom det 
fram at skillet mellom biologi og bioteknologi må bli større, og at samkjøringen mellom emner i 
Trondheim og Ålesund må bli bedre. I tillegg har jeg fått inn enda en klage på et emne for 
bioteknologer som tilhører IMF. Jeg sendte en klage til instituttet, da det ikke har bedret seg 
etter referansegruppemøter med foreleser. 
 
NANO: Jeg har arrangert seminar for nanostudentene og vært på programrådsmøte. 
 
IMA: Siden forrige gang har jeg vært på instituttstyremøte og blitt med i en pedagogisk gruppe 
vedr ansettelse av ny førsteamanuensis ved instituttet. I tillegg har jeg hatt kontortid. 



Var på programrådsmøte ◦MIMT/MSMT blir slått sammen til ett studieprogram, krav fra 
fakultetet. Vil gi økte krav for de internasjonale studentene for å kunne fortsette å gi siv.ing. til 
de som kommer fra Kalvskinnet. Kontortid. 
 
IBF: Har vært på møte med Dekan og vært innom 1Bio i forhold til promotering av valg. 
 
IBA: Jeg har opprettet en FB gruppe for de biologiske studielinjene. Har invitert til påskeeggjakt 
for å få folk til å melde seg inn i gruppen. Gruppen fikk flere medlemmer enn linjeforeningen 
første dag, så vi er fornøyd med det. Ellers har vi planlagt og lagt ut event på (FB) for å stille 
kandidatur (ITV), samt å stemme på valget. Vi har også fått godkjent midler til kaffestand i april, 
og håper en flyer er klar til midten av april! Utover dette har jeg undersøkt dette med å sette 
opp ekskursjoner med kort frist, men ikke kommet så mye lengre. Skal ta en prat med Tove når 
jeg får tid. 
 
IKJ: Hadde kontor tid og forklart litt om hvordan vi fordeler lesesalsplasser. 
 
LUR: Siden sist har jeg vært på programrådsmøte, gått gjennom resultatene til 
studiebarometeret samt svarene vi har fått på spørreundersøkelsen vi sendte ut i forbindelse 
med studiebarometeret sammen med studiekoordinator, samt satt i gang samarbeid med de 
nyvalgte HTV’ene for LU på Dragvoll. 
 
FTV 
Karl Kristian: Vært i ledergruppemøte hvor det var opplæring i ekstern formidling og 
kommunikasjon. Arrangert FTV-forum. Vært i NV-UU møte (Utdanningsutvalget). 
Emilie: Mye av det samme som Karl Kristian. Deltatt på dialogmøte med fakultetet og 
linjeforeningene, og fakultet styremøte hvor strategi for NV-fakultetet ble vedtatt. 
Var også på SR-Siving-møte hvor blant annet k-emneordningen ble tatt opp.  
 
STi 
SHoT-undersøkelsen: Utsatt frist 
 
 
Diskusjonssaker  
● SR-sak 04/18 Synlighet  
Karl Kristian har gått igjennom synlighetsworkshopen og skrevet ned resultatet i et dokument. 
 
Vi er positive til dassnytt! Studenttinget har spurt drift om Dassnytt er realiserbart. Trenger 
samtlige studentråd med på det, for at NTNU skal gå med på det. Det er viktig at utgavene skiller 
seg fra hverandre slik at man ser at det er ny utgave. 
Hvor ofte skal vi lage ny utgave: Ålesund har ny utgave en gang i uka. Går på rundgang mellom 
studentorganisasjonene. 

Kan også inneholde: 

 En liten quiz.  

 Ukens bilde fra instagram, som velges ut via emneknagger.  

 Jodels/tweets etc. 

 STi tar dette videre på neste FTV-forum! 
 

 Quizkonkurranse på facebook med premier. 

 Stand med lykkehjul. Stem og snurr. Skal lete etter lykkehjul.  



 Gå rundt på lesesaler med godteri og flyers. Husk engelsk versjon.  
 

 Snapchat: Kan være vanskelig slik snapchat er i dag. 

 Bytte bakgrunnsbilde på PCene.  

 Felipe tipser om en roll-up som brukes i Bergen. Kan lage lignende i plakatform som kan 
henge på linjeforeningskontorer. 

 Ukentlig oppdatering på hva som skjer på møtene vi går på. Drive litt folkeopplysning om 
hva som foregår på NTNU. 

 Møte opp på generalforsamlinger. Skrive i linjeforeningsaviser 

 Premie til studentgrupper med høy valgoppslutning. 

 Kan studentene som har stemt sendes til et skjema hvor de svarer på hvor de hører 
hjemme? 

 
● SR-sak 05/18 Medarbeidersamtaler  
Se mail fra Sofie. Begynner med samtalene etter påske. 
 
● SR-sak 06/18 Masterseremoni  
 
Dekanatet ønsker at Studentrådet kartlegger hva studentene ønsker av en masterseremoni. Vi 
vil derfor sende epost til kull-mailer, hvor saken legges frem på en enkel måte sammen med et 
google-spørreskjema. Emilie skal lage et utkast som ITVene sender ut. 
 
Orienteringssaker: 

 Gjennomgang av evaluering av seminar.  
o Vi tar til oss både ris og ros, og skal skrive et erfaringsskriv slik at forbedringer kan 

gjøres til neste gang. 
 

 Flytting av kontoret.  
o Vi skal flytte kontor til et nytt hjørnekontor innerst til venstre i gangen på gamle 

fysikk.  
 

 Valg  
o Det viktig at vi ser oss om etter kandidater allerede nå. Valguken blir 30.4-4.5, 

med blæsting uken før. 
 
Eventuelt: 
● Slack (SR-sak 20/17) 
Bruk @channel dersom du vil at alle skal få varsel om at du har postet melding. 
Mail kommer ikke lenger i Slack. Sjekk om slackbot fungerer. 
 
● Kakefredag: Det blir kakefredag med vinlotteri på store møterom. 
 
Studentservice er lagt ned. Hva ønsker vi av et henvendelsespunkt? 
Det virket ikke som så mange hadde merket stort av at studentservicen hadde blitt lagt ned, så 
det fungerer fint at tjenesten har blitt digitalisert. 
 
 
Møtekritikk 

Litt rot i sakspapirer ved innkalling og uryddig møteledelse på enkelte saker. 


