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Tilstede:
Inger Anna Helmersen (FTV), Sofie Aasheim (FTV), Karl Kristian Ladegård Lockert (FTV), Frida Hovig
(FTV), Live Agnete Haugen (ITV IBI), Tonje Kristin Berg (ITV IBA), Anna Flatabø (HTV LUR), Eirik
Åsheim (ITV IBI), Kristin Lode (ITV IBT), Kristian Skogen (ITV IBT), Mathias Reiersen (ITV IFY), Magnus
Wølneberg (ITV IFY), Mats Christensen (ITV IKJ) , Øyvind Lille-Mæhlum (ITV IKP), Stine Sandbakk (ITV
IMA), Sigvat Vestli (ITV IMA), Kenneth Stange (ITV IKJ), Martin Meuche (ITV IKP), Magnus Skulberg
(ITV IBF), Ragnhild Gjennestad (ITV IBF), Idun Bækken (ITV NANO), Marie Nustad (ITV MATTEK).
Frafall: Sine-Sara Astad (ITV IBA), Kari Ravnestad Kjørholt (ITV IMA).
Presentasjon av og om studentombud Lennart Soligard før møtet. Forteller om sitt mandat, og tok
opp ulike scenarier og eks på henvendelser.

Saksliste
Møteleder, FTV Inger Anna ønsker velkommen.
Godkjenning av innkalling og referat
Referat og innkalling godkjent.
Runde rundt bordet:

Ragnhild IBF: Siden sist har vi hatt programrådsmøte. Har hatt noen problemer med forelesningsrom
for 3. klasse, det hoder på å bli fikset. Har vært med litt på konstruksjon av flyers. Og for øyeblikket
jobber vi med å finne noen til å stille som representant fra oss i et prosjekt for heter TverrPraksis.
Kari IMA: Siden sist har jeg jobbet med en sak om en foreleser som ikke hadde opprettet
referansegruppe og som ville endre vurderingskriteriene fra det som sto på emnebeskrivelsen. Jeg
har også fulgt opp en sak om et fadderbarn som hadde oppført seg upassende mot fadderne sine.
Jeg har hatt kontortid og medarbeidersamtale.
Sine IBA: Tonje og jeg har hatt KTV møte hvor vi gikk igjennom stillingsbeskrivelsene til KTV`ene,
ITV`ene, og referansegruppene. Vi tok en runde hvor alle fikk presentere seg selv, og deretter tok vi
en runde hvor alle fortalte litt om klassemiljøet, samt status på forelesninger osv. Det virker som alt
fungerer greit så langt, og at vi har engasjerte KTV`er med øyne og ører åpne. Resten av møtet gikk
til å diskutere SHOT undersøkelsen, gi litt info om kampanjen som kommer, og ulike tillitsverv man
kan ha i Ålesund. Den nyetablerte linjeforeningen (Symbiosen) var også innom for å fortelle litt om
deres virke og program fremover. Tonje og jeg skal også ha et sosialt arrangement for KTV`ene om
ikke lenge.
FTV Frida: Formøte i UU. Var på UUNV møte. Vært på formøte til FUI (forvaltningsutvalget for
ingeniørutdanningene), studentråd for ingeniørutdanning på Kalvskinnet. Diskuterte saker til neste
FUI møte. Snakket en del om hvordan det nye innføringsemne skal se ut. FTV-forum. Presentasjon
om #metooakademia. Synlighet før valget. Masteropptak.
Live Agnethe IBI: Vært inne I en KJ1000 forelesning for alle førsteklassingene I V&A, deltok på
årsmøtet og presenterte oss selv kjapt der. Eirik har forlatt meg til fordel for forskning, så jeg har
også prøvd å sette meg inn I mastersal-plass fordelingen. Ellers har vårt fokus vært på å få åpnet opp
linjeforeningskontoret vårt til flere, da det nå er veldig "internt". Fått klarsignal på klageboks. Samlet
inn svar fra to trivselsundersøkelser. Publisert SHoT-svar i BBI facebookgruppe. Tror samarbeidet
med det nye styret kommer til å bli bedre enn det forrige :-)
FTV Karl Kristian: Kort formøte til Utdanningsutvalget på NTNU (UU). Her var det blant annet
diskusjon om muligheten for å kunne benytte digitale ressurser under eksamen. Ansettelsesutvalg.
Ledergruppemøter. Stort fokus på virksomhetsplan (VP) og langtidsbudsjett (LTB), men: Skal snakke
om SHoT-undersøkelsen på neste møte. Frigjøring av lagerplass har vært et tema. Dette kan ende i
minkede utgifter for fakultetet, eller kanskje nye arealer til studentfrivilligheten(?).
Tillitsvalgtkonferansen og STiminar. Fakultetsstyremøte. Diskusjon og vedtak om VP/LTB. Jobbet
med flyers for studentrådet. Fakultetsopplæringsdag – seminar for alle ledere på fakultetet. Skrevet
høringssvar om NTNUs studieforskrift, og endring i opptakskrav for PPU. Debatt om
#MeTooAkademia i Bodegaen. Ellers bistått hjelp til ITVer.
Idun NANO: hatt 2 møter med fagteam, skaffet støtte til ekskursjon til Hydro på Sunndalsøra for
førsteklasse, vært på tillitsvalgtkonferansen. Ukas tema: fikk lite tilbakemeldinger, men snakket om
tiltak for å sikre en god samarbeidskultur blant førsteklassingene.
FTV Inger Anna: Ledergruppemøter: Programrådsleder blir en utlyst stilling. Dette for å øke
motivasjon og profesjonalitet. Studentoppgaver som bacheloroppgave og masteroppgave skal ikke
lenger leveres i Daim, men i Inspera. Dette betyr at oppgave ikke kommer på trykk automatisk. Det
blir studentenes eget ansvar å få det på trykk.

Anna LUR: Hatt møte med HTV ved IE-fakultetet om saker vi har og litt ansvarsområder. Har også
vært i kontakt med linjeforeningen ang. spørreundersøkelse fra fadderperioden og klageboks på
kontoret. Ukens tema: Har delt innlegg i Facebook-gruppen til linjeforeningen.
Magnus IFY: Siden sist har jeg vært i styremøte med IFY og hatt kontortid. Har informert alle trinn
om at det er jeg som er ITV, men får generelt lite henvendelser. Virker som om tema med psykisk
helse kanskje har litt høy terskel for å snakke med en medelev. Tror det hadde vært enklere om jeg
var en man ikke skulle møte i gangene daglig.
Kristin IBT: Jeg har presentert meg selv som ITV både på årsmøtet til linjeforeninga sammen med
Kenneth og Live, samt i en forelesning for 1. klasse med Live. Jeg har også vært med på den første av
flere prøveforelesninger i forbindelse med ansettelse av en ny professor/1. amanuensis i biokjemi.
Jeg har også prøvd å introdusere KTV, uten respons. Ukens tema: Jeg fikk ingen respons på ukens
tema, trolig fordi dette er et sensitivt tema. Selv om det ikke var noen respons, fikk jeg i det minste
satt litt fokus på ensomhet, og presentert noen av resultatene fra SHoT-undersøkelsen. Jeg spurte
også om ensomhet og klassemiljø, den eneste responsen der var innad i min egen klasse, med
forespørsel om å arrangere en fest.
Magnus og Ragnhild IBF: Kjørt en spørreundersøkelse angående fadderuka og studiestart for 1BIO og
de som var faddere. Vært i kontakt med Nucleus linjeforening om hvilke tanker de har om et tettere
samarbeid med SR. Kontortid. Svart på høringsuttalelser fra instituttet, og div. Mailer. Prøvd å
promotere TverrPraks prosjektet i håp om at en studentrepresentant vil delta. Deltatt på
programrådsmøte for IBF. Erfaring om ukens tema: Resultatene fra undersøkelsen må ses på med en
klype salt da kun 50% av 1BIO svarte, mens 100% av fadderne svarte. Det var riktignok et punkt som
bør påpekes uansett og det var det som omhandlet ensomhet. Her var det rundt 1/3 av alle som
svarte som opplevde ensomhet sjeldent, ofte, svært ofte og alltid under fadderuka og studiestart. Og
her er det muligens et enda høyere mørketall. Vi skal ha en dialog videre med fadderne om dette,
men tenker uansett at det kan være interresant med en ny undersøkelse/kampanje om dette
nærmere sommeren for å se om det har bedret seg.
Sigvat IMA: Fastslått ktver og ptver. Introdusert meg i første klassen. Sittet i formøte som
representant for ingeniørstudenter ved NV (Frida som representant for fakultetet). Blitt invitert til
møte mellom linjeforeninger og instituttet (16 oktober). Fått fastsatt instituttstyremøte (23
oktober). Kontortid (ingen henvendelser).
Ukens tema; Av tidligere erfaringer kommer få innom kontoret. Av den grunn har jeg endret
angrepsvinkel. Jeg går nå direkte til forskjellige "cliques" og folk og spør direkte. Dette vil
forhåpentligvis øke studentrådets synlighet og responsmengde i tillegg til å gi meg grunner til å
snakke med folk jeg kanskje ikke kjenner så godt. I tillegg ba jeg KTVene om å gjøre noe tilsvarende,
men skrev ned noen spesifikke spørsmål om hva fakultet kan gjøre for å hjelpe, hva man bør gjøre
selv for å hjelpe eller for å komme frem og hvordan man kan se om noen har det vanskelig (for å få
folk til å tenke seg om det). Respons her kuttet ned til kun det som er relevant for sr-nv.
Identitetsarealer eller dedikerte arbeidsrom for de forskjellige klassene. Flere tilbud som Jenter og
teknologi og jentelunchen, kanskje også noe tilsvarende for gutter og for øvrige klasser. SiT Tilbud:
mye som ble nevnt kan sies å være tilbud som SiT allerede har. Skal selv jobbe litt for å promotere
noen av disse. Stillerom og lesesaler for å senke stressnivåer. Flere gruppeprosjekter med grupper
man ikke velger selv vil kunne hjulpet folk bli bedre kjent med hverandre. Økt økonomisk støtte til
studentene har blitt nevnt for å lette litt stress der og for å engasjere flere til å gå ut, men vet ikke
hvor aktuelt det er. Litt feedback fra KTVer og diverse andre var at temaet var i overkant tungt.

Stine IMA: Har hatt kontortid og vært på UU-møte med IMA. Ang. psykisk helse har det vært
vanskelig å ta opp tema direkte på kontortid, men resultatene fra SHoT-undersøkelsen har blitt delt
på linjeforeningsgruppa på facebook.
Mats IKJ: Tillitsvalgtkonferansen, kontortid. Snakket med instituttleder – ITV skal få inkallinger og
referat fra ledergruppe, HMS, Utdanningsutvalg, instituttstyre. Overlevert ansvar for lesesalplasser
ved instituttet til rekrutteringsassistenter. Starta litt rundspørring hos MTKJ-studenter som har vært
på utveksling om deres erfaringer, skal ha møte med Internasjonal seksjon (ikke egentlig SR-NVrelatert, men som tidligere utvekslingsstudent.)
Diskusjonssaker
SR-Sak 12/18 Ukens tema
Runde rundt bordet på erfaringer og evaluering av ukens tema – psykisk helse (Klassens miljø ol.) Tilbakemeldinger?
-

se under «runde rundt bordet».

Neste ukens tema? Forslag? Må ikke bare snakke om dette, men fint å kunne ha et tema å starte på.
-

Oppmerksomhet rundt studentombudet?
Valg – 3 uker igjen til valget

Vedtatt; Valg blir neste Ukens tema + dele info om Studentombudet ved NTNU.
Orienteringssaker




Synlighetskampanje. FTV Sofie orienterer. Få til noen morsomme bilder – få til et bra
blikkfang, og også gjerne noe spesifikt for instituttet.
«Bedrifts-presentasjon» for styrerepresentanter fra Linjeforeningene. FTV Frida orienterer.
Flyers. FTV Karl Kristian orienterer om prosessen. Gjenstår grafisk design. Undersøker om
mulighet for hjelp fra en grafisk designgruppe fra AD-fakultetet som hjelper studenter. Skisse
sendes rundt. Usikkert når de vil være klare for distribusjon.

Eventuelt
FTV Inger Anna; rektor og dekan etterspør forslag til trekkplaster til festival (Starmus-aktig opplegg)
vitenskapelige personer som kan bestilles til den festivalen. Og helst kvinnelige. Send forslag på mail
til ftv@sr-nv.no
FTV Frida; Masteropptak – tar enklere fag uten direkte relevans bare for å få bedre karakterer. Er det
noen som har opplevd lignende?
FTV Karl Kristian; Gensere – hentes på kontoret. Plakater – hentes snarest.
Møtekritikk
Ingen.
Møtet avsluttet kl 15:40.

