
  
   

  

  

Møtereferat   

  
Til:    Medlemmer av Studentrådet NV  

Fra:    Studentrådet NV   

Gjelder:    Studentrådsmøte    

Møtetid:    12.15 – 14.00  Møtested:   Store møterom, 2. etg Gamle Fysikk  

Dato:   23.08.2018                                  Referent:       Nina Westerlund Støen 

      

Tilstede: Inger Anna Helmersen (FTV), Sofie Aasheim (FTV), Karl Kristian Ladegård Lockert (FTV), Eirik 

Åsheim (ITV IBI), Kristin Lode (ITV IBT), Kristian Skogen (ITV IBT), Mathias Reiersen (ITV IFY), Magnus 

Wølneberg (ITV IFY), Mats Christensen (ITV IKJ), Kenneth Stange (ITV IKJ), Øyvind Lille-Mæhlum (ITV 

IKP), Martin Meuche (ITV IKP), Stine Sandbakk (ITV IMA), Kari Ravnestad Kjørholt (ITV IMA), Sigvat 

Vestli (ITV IMA), Magnus Skulberg (ITV IBF), Ragnhild Gjennestad (ITV IBF), Idun Bækken (ITV NANO), 

Marie Nustad (ITV MATTEK). 

Observatør: Felipe Fawcett (Internasjonalt ansvarlig i Studenttinget ved NTNU).    

Frafall: Frida Hovig (FTV), Live Agnete Haugen (ITV IBI), Sine-Sara Astad (ITV IBA), Tonje Kristin Berg 

(ITV IBA), Anna Flatabø (HTV LUR).  

 

Møteleder: FTV Karl Kristian Ladegård Lockert  

 

Velkommen ved møteleder.  

Presentasjonsrunde.  

 

Godkjenning av innkalling og referat 

 Godkjent. 

 



 

Diskusjonssaker: 

SR-sak 09/18: Høring om rapport om arealkonsepter ved NTNU 

FTV Sofie orienterte. Hovedfokus; Få innspill i forhold til forslagene. FTV-ene skal utarbeide et 

høringssvar på bakgrunn av innspill fra Studentrådet. 

Ett stort knutepunkt 

Spm/innspill; 

 Hvor, fysisk skal dette knutepunktet ligge? Skal være i gåavstand for «alle» studenter i byen. 

 Kanskje bedre med flere små knutepunkt, kortere avstander. 

 Hva vil konsekvensene bli ved ett stort knutepunkt? 

 Hva vil en eventuelt miste ved å velge dette? 

 Kantiner og linjeforeningskontorer – Et knutepunkt må være i nærheten av der det er 

undervisning. Hvis det tar lang tid å gå vil arealene ikke bli brukt eller besøkt. 

Identitetsarealer 

Spm/innspill;  

 Læringsarealer, mindre eller flere større arealer? 

 Større arealer skal være identitetsarealer – selvmotsigende. 

 IBF har slike arealer – fungerer veldig godt. 

 Urealistisk at å tro at det blir samhold og nye bekjentskaper ved store områder med 

studenter fra flere ulike institutt. 

 1-3 års studenter har mye fag på tvers. 

 4-5 års studenter – mer lukket og nært til læringsstedet. 

 Det blir mange studenter etter hvert når alt skal samles. 

 Absolutt for å få flere arealer for å sitte og jobbe. 

Tilpasningsdyktige kontorplasser (åpne arealer) 

Spm/innspill; 

 Ikke hørt noe positivt om åpne landskap. 

 Vil at ansatte skal trives. 

 For at gode åpne landskap skal fungere og være gode må det ganske mye areal til med flere 

møterom, stillerom, sosiale soner ol. 

 

Orienteringssaker: 

Slack: Skal brukes som kommunikasjonskanal. Sendes ut invitasjon.  

Husk å skru på varsler. 

Sendes mail i tillegg. 



 

ITV-kontorplasser: Har blitt ordnet kontorplasser til ITV-ene i lokalet innenfor lille møterom. Dere er 

velkommen til å bruke dette til arbeid med både skole og vervet, i tillegg til å komme på FTV-

kontoret og benytte kjøkken og spise lunsj ol.  

Påminnelse om Tillitsvalgtkonferansen: Frist for påmelding var 26. august, men det er enda 

muligheter for å melde seg på. Send en mail og spør  Bra opplegg som er både nyttig og lærerikt. 

Info om seminar:  Foregår helgen 8-9. september sammen med studentrådene IE og ØK. Frist for å 

registrere seg er 2. september. Obligatorisk deltagelse. Husk å melde i fra dersom du ikke kan bli 

med. 

Kontortid: Skal settes opp en oversikt over hvor og når dere ITV-er har kontorvakt. Så å si alle ønsker 

å sitte på linjeforeningskontorene. Start av kontorvakter settes til uke 35.  

 

Eventuelt: 

Forslag til hvilke tema dere vil jobbe med på kontorvakter? Ett tema frem til hvert nye SR-møte. 

 Referansegrupper 

 Oppstart (teknostart, realstart, fadderuke opplegg ol) Hva synes folk om oppstarten? 

 Fortelle at vi finnes! Reklamere for SR-NV og Studentdemokratiet. 

 Utveksling 

 

Melding om sak;  

Vært reaksjoner på en Lab-assistentstilling som har 200t pr semester. Mulighet for å dele dette opp i 

to stillinger? Veldig stor arbeidsbelastning for en fulltidsstudent. Burde heller vært gjort av en 

stipendiat eller som en del av jobben til en ansatt? Vanskelig å gjøre jobben godt nok.  

Annen lignende sak; stud.assistenter som retter lab-rapporter. Tar ofte mye mer tid enn hva som 

først er forespeilet. Tips; Forsøke å få rapportert inn til instituttledelsen på faktisk tidsbruk, da er det 

trolig lettere å få gjort endringer. 

ITV-er som deler ut mastersalsplasser; 

Dårlig system, dårlig kommunikasjon mellom ITV-er og instituttet. Dette er egentlig ikke innenfor 

ITV-er sitt ansvarsområde. Står ikke i instruksen. Det meldes om mye problemer rundt disse 

ordningene, og dårlige rutiner. Burde være en ansatt som hadde ansvaret slik at kontinuiteten ble 

sikret. Ta dette opp med instituttet, ikke noe en ITV skal ha ansvar for. 

 

Møtekritikk: 

 Møtetegn; burde blitt tatt en liten gjennomgang av det i starten av møtet. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


