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Godkjenning av innkalling og referat
 Godkjent
Runde rundt bordet
FTV Tobias: Jeg var i dag på samlokaliseringsmøte. Det var mye info, så isteden for å gå
gjennom alt, sender jeg ut disse powerpointene (sendt til medlem@sr-nv.no under møte)
hvor det er en oversikt over når alle skal flyttes og målene for samlokaliseringen.
I tillegg nevnte jeg at ILU på Moholt skal flyttes til Kalvskinnet Desember 2018.
IMA v/Ragnhild: Hatt kontortid med Inger Anna og blæsting av valg. Har funnet to kandidater
til ny ITV. Funnet en ny person til annen pedagogisk gruppe (Kari). Møte med UU neste uke
og møte med pedagogisk gruppe uken etter.
IBA v/Sine:
Fulgte opp møte med prodekan for utdanning, siden hun sa at hun skulle sjekke informasjon
om UUV Ålesund. Fikk informasjon tilbake at hun hadde svart FTV`ene, og at de kunne gi
meg informasjonen jeg etterspurte. Har ikke hørt noe mer.
Allmøte: Vi har blitt enige om at vi ikke ordner med å booke rom for live streaming av
allmøte, men at vi ivaretar kandidatenes mulighet til å vise seg frem ved at de får stå på
stand i løpet av uken. Vi deler gjerne link for allmøte hvis det er ønskelig via facebooksiden.

LUR: Vært på møte med ledelsen i ILU sammen med HTVene fra IE og Dragvoll. Hatt
medarbeidersamtale. Planlagt Allmøte for LUR. Blestet valget og prøvd å finne kandidater.

IBA v/Steffen: Var ikke på møtet på torsdag, men i det siste har det hovedsakelig gått i
promotering av ITV rollen. Denne uken vil det gå i og blesting for å få folk til å stemme.
FTV Karl Kristian: HMS-årsmøte med fakultetet, Ledergruppemøte, og dialogmøte med
rektor. Ellers mye arbeid med valget.
IKP v/Inger Anna: På IKP er noen 3.klassinger misfornøyde med at de ikke kan få en fast
lesesalsplass, spesielt siden det er mange ledige plasser på lesesalene som er forbeholdt
4.klassingene.
IMA v/Kari: Det eneste som har skjedd med meg siden sist er at jeg har hatt kontortid.
IBF v/Caroline: Siden sist har jeg hatt kontortid, og fokusert på å promotere valget på ulike
måter.
IFY v/Andreas: Jeg var på styremøte på instituttet.
IKJ v/Philipp: Hatt kontortid og reklamert for vervet som itv på instituttet.
IBT v/Vetle: Jeg hadde ikke så mye utenom det vanlige med kontortid, men tok opp hvordan
det var med referansegrupper i EiT. Jeg hadde fått inntrykk av at det var litt varierende
mellom landsbyer om hvordan de forholder seg til oppretting/oppfølging av referansegruppe.
Emilie sa hun skulle ta dette videre til FTV-forum.
IBT v/Kristin: Det har ikke skjedd noe nytt.
Matteknologi: Ikke skjedd noe spesielt, bare hatt vanlig kontortid.
IBI v/Thea: Jobbet med valg. Vært innom 1 klasse og snakket om valget samt lagt ut bilde
om valg på Volvox sin Instagramside. Jobbet med stategiplan for Biologi.

Diskusjonssaker
 SR-sak 08/18 Emneevaluering opp i ledergruppa
Mål med saken: Karl Kristian og Emilie skal innlede til diskusjon om emneevaluering
(herunder referansegrupper). Vi legger frem hva vi ønsker å fokusere mest på, og
ønsker input på dette fra Studentrådet.
Emilie og Karl har laget en powerpoint drive hvor alle kan fylle inn kommentarer på alt som
har med referansegruppene å gjøre. Se vedlegg. Kommentarer under møtet:
 Mangler flere referansegrupper i Ålesund, mulig fordi skolen er liten og mange tar
direkte kontakt med foreleserne
 Forslag om å legge føringer for når referansegruppemøtene skal gjennomføres
 Ingen mangel på referansegrupper på Kalvskinnet og Øya
Vi ønsker at emneansvarlig skal gå gjennom “Referansegruppe på 1-2-3” på første
referansegruppemøte.
Orienteringssaker
 Valg
Sofie orienterer. Vi mangler ITV-kandidater til IBT og IMA, ellers mange kandidater - bra
jobba. Mangler fortsatt 7 stykker til stands/utdeling av flyers, så supert om folk kan sette seg

opp så fort som mulig. Ellers er det debatt på Samfundet søndag kl 18 med kandidatene til
NTNU-styret, der vi håper så mange som mulig kan komme og ta med vennene sine.
 Erfaringsoverføring
Emilie orienterer. Viktig å begynne med erfaringsoverføring så fort de nye har blitt valgt, og
da før sommerferien. Alle som går av skal skrive erfaringsskriv.


Allmøtet for NV-studenter
Obligatorisk oppmøte for alle ITVer, det blir pizza. Gi beskjed dersom du av en eller annen
grunn ikke kan komme.


Allmøtet for siv.ing-studenter
Obligatorisk oppmøte for alle ITVer som tilhører sivilingeniørutdanningen. Det skal velges ny
FUS-representant. Emilie stiller mest sannsynlig. Gi beskjed dersom du av en eller annen
grunn ikke kan komme.
Eventuelt
Emilie: Hvordan kan fakultetet nå ut med informasjon til studentene? Spørsmål fra Pernille
Feilberg, kommunikasjonsrådgiver på fakultetet.
 Dassnytt
 Under Dusken
 Vi synes det er vanskelig selv :(
Møtekritikk
For lite epler (det var ingen epler).

