Møtereferat
Til:

Medlemmer av Studentrådet NV

Fra:

Studentrådet NV

Gjelder:

Studentrådsmøte

Møtetid:

16.15 – 18.00

Dato:

31.10.2017

Møtested:

Referent:

Store møterom, 2. etg Gamle Fysikk
Håkon Pedersen

Tilstede: Emilie, Øystein, Tobias, Håkon, Maya, Ragnhild, Inger Anna, Torbjørn, Phillipp, Martin, Åsa,
Amund, Gørild, Caroline, Marte, Stian, Thea, Siv-Marie
Fraværende: Simen, Stian, Andreas, Vetle
Kommentar til innkalling:
Referat legges ved innkalling!
Runde rundt bordet
Øystein: Valg skjer, prøvd å koordinere valget bedre i år. Det er blitt mindre stands (mer felles med
de andre), laget banner og felles promomateriale. Sliter litt med å fylle standplasser, men det løser
seg. Det har fungert bra med at folk går rundt og oppsøker folk heller enn å stå på stand. *Generell
valgorientering*.
Tobias: Valgt inn en ITV, IBT vil ha tre. Samlet KTV-ene og valgte ut en ITV. Ellers har jeg hjulpet til
med valg, og vært på brukerforum for Blackboard.
Siv-Marie: Stått på stand, alle burde gå i kantina, inst.-ledermøte og spurt om bedre kvalitet i
forelesning.
Thea: UK-møte, blestet på FB med valget, og masterlesesalplasser
Marte: Blesting av valg, allmøte for lektorer og valg av PTV-er,
Stian: Samme som Thea, og stått alene på stand
Caroline: promotert valget, prøvd å få folk til å stille. Skal samarbeide med Ålesund om programråd.
Amund: Stått på stand med Marte. Om dere står på standplass 2, kan dere egentlig bare flytte dere
til en annen standplass (f.eks 3). Skjer mye innad på NANO, og har nå fått lesesalplasser sammen

med BFY og FysMat. Dette begynner å haste litt, for Nanolab trenger arealene som lånes til
studentene snart. NANO har også FTV-kandidat!
IKJ: HMS-runde på inst., fordelt på flere uker. Fått innkalling til UU og programråd,
arbeidsgruppeutvalg for labber (?).
Åsa: Valgt inn folk fra BioTek til programråd. Stand i dag på Stripa. Å gå i avlukkene for å få folk til å
stemme fungerte bra.
Ragnhild: UU-møte, sendt spørreundersøkelse, møter om labber i Oppredningen, HMS-runder og
stand.
Inger-Anna: Stand utenfor R.fag.-bib. Ledergruppemøte om strategi. Møte med UU om rekruttering,
spesielt fra MTKJ. Pratet om lage en handlingsplan for programrådene.
Maya: Også stått på stand på Stripa, fått to til å stille til ITV. Blestet valget. HMS-runde fredag.
Martin: Samme som Maya. Stilte selv til IKP.
Steffen: Har vært klager på et fag i Ålesund, er nå kallet inn til et ekstra referansegruppeøte, det
ordnet deg. Var med på Fuck Mobbing-kampanjen, satte ut en sofa. Har stands nå denne uka. Det er
ikke mulig å stemme på folk på Instituttet? *Øystein fikser det etterpå*
Håkon: FTV-forum
Emilie: Samme som Håkon, formøte med NTNU-styret
SR-NV-sak 22/17: Evaluering av allmøtet
Det etterspørres ris og ros rundt allmøtet.
Man burde få flere til å møte. Dette er vi klar over. Det burde stå pizza i allmøtetittelen! Dette er
viktig.
Det var kanskje litt får som stilte som var der for å snakke om seg selv. FTV-ene har invitert litt seint,
de tar det på deres kappe.
Det er viktig å invitere alle sine venner på arrangementene! Alle arrangement som opprettes må
inviteres folk til!
Det nevnes at folk ikke bruker Innsida så mye. Hva med å ha det på Blackboard istedenfor? Det burde
også skaffes
Var det relevant med info om samlokalisering? Det var informativt, skulle kanskje hatt mer om
HVORFOR dette skjer.

SR-NV-sak 23/17: Aktuelle datoer for seminar, vår 2018
Vi trenger noen helger hvor det passer med seminar. Vi peiler oss inn mot andre helgen i februar.
Det blir STi-minar første helga i februar.
Det er mange i Åre, og Gørild sier de er i praksis i hele februar. De skal sjekke dette.
Det blir Doodle slik at de nyvalgte får være med å bestemme dette!

Det oppfordres til at man ikke skal legge planer i helgene i februar, for det blir mest sannsynlig
seminar en av disse helgene.
SR-NV-sak 24/17:
Vi har endret stillingsinstruks for FTV på allmøte.
*Emilie informerer om den nye ansvarsfordelingen blant FTV-ene i stillingsinstruksen*
Dersom folk har innspill må de bare si ifra senere!

Orientering:
Samlokalisering
*Håkon informerer litt og oppfordrer folk til å sjekke ut Innsida*

Julebord: Skjer om en uke! Ålesund får penger til middag! Kleskode her er studentergalla! Folk som
har glemt påmelding må si ifra til Nina.
Eventuelt:
IMA: to eksamener på rad, 29. og 30. november. Eksamenen 29. november er kveldseksamen, så det
er kjempekort tid imellom. Vi ønsker å flytte den første eksamen. Vi har mailet eksamenskontoret,
men de sier de ikke kan endre det. Det kom sent varsel på dette også. Det er også flere som har barn,
som ikke kan ha barn i barnehagen på kveldstid. Studentene føler seg ikke hørt her. Marte sier man
kan ta kontakt med Studentombudet! Øystein sier de også kan høre med programrådet.
Tobias: Skal vi ha tre representanter ved noen av instituttene? Mat.tek. blir en PTV? Stillingen vil ikke
bli endret i praksis. *Tobias lager en sak til neste SR-NV slik at vi kan få en diskusjon på det*.
Håkon: sjekk Slack! Trykk på +-tegnet ved siden av «Channels» for å se grupper man ikke er meldt inn
i! Viktig info sendes på mail, men korrespondanse av lettere karakter tas på Slack.
Maya: Vi må si til de nye ITV-ene at de må
Marte: Moderer det litt, ikke fyll alle kontorene helt opp med studenter!
Thea: Kokkelotteri (kalles hvert fall det blant kokkene på Lyche)? Alle pitcher inn 10-15 kroner, så
trekkes det på slutten av møtet! Dette skal testes på neste møte!
Håkon: Send runde rundt bordet til Nina!
Møtekritikk:
Lite mobilbruk! Bra!
Bra sending av frukt!

