
  
   

  

  

Møtereferat   

  
Til:    Medlemmer av Studentrådet NV  

Fra:    Studentrådet NV   

Gjelder:    Studentrådsmøte    

Møtetid:    16.15 – 18.00  Møtested:   Store møterom, 2. etg Gamle Fysikk  

Dato: 24.10.2018                                  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), Frida Hovig (FTV), Live Agnete Haugen (ITV IBI), Sine-Sara 

Astad (ITV IBA), Tonje Kristin Berg (ITV IBA), Anna Flatabø (HTV LUR). 

 
Observatør: Felipe Fawcett (Internasjonalt ansvarlig i Studenttinget ved NTNU).  
Møteleder: FTV Frida Hovig  
Godkjenning av innkalling og referat  

 Innkalling godkjent.  

 Referat ikke godkjent, manglet en av ITV-enes innsending av runde rundt bordet.  
 

 
Runde rundt bordet:  
IBA Sine: Jeg har vært i klasserom og informert om ITV stillingen. Vi har et par kandidater fra BMI og 

også noen fra de andre studieretningene, så langt. Vi planlegger nå nytt FTV møte i november med 

noe sosialt etter møtet. Utenom dette har vi oppdatert sosiale medier på info om valget. 

IBA Tonje: FTV’ene var på besøk i Ålesund, møtte med instituttleder og har fått innblikk i hvordan vi 

har det her. Vi har informert KTV’ene i vårt KTV-forum om ITV valg som nå foregår, samt lagd et 

arrangement for denne uken hvor man kan melde kandidatur, og et arrangement som gjelder for 



neste uke hvor man kan stemme på kandidater. Jeg har også stått på stand med parlamentet for å 

promotere valget og få folk til å stille. Har tatt kontakt med egnede studenter personlig. ITV’ene i 

Ålesund skal nå få bruke fadderkontoret som sitt kontor, i perioden hvor fadderstyret ikke trenger 

det. 

FTV Frida: Har vært på møte med NVUU. Snakket om opptak 2018 og opptaksrammer for 2019-2020, 

samt handlingsplanen til NV for 2019. Ble også diskutert litt om undervisnings og vurderingsformer 

på NV. Jeg og Marie har snakket med førsteklassen på matteknologi og snakket om valget og 

rekruttert kandidater. Ellers har jeg snakket med foreleser som ikke har kalt inn til møte med 

referansegruppen. Ålesundtur, møte med Tonje og KTV-ene. Snakket litt om hvordan samarbeidet 

fungerer. Møte med institutt leder Tove, fikk omvisning i labene. 

IBT Kristin: Siden forrige studentrådmøte har jeg deltatt på faglærermøte. Der ble det blant annet 
tatt opp at risikovurderinger av aktivitetet på instituttet ikke fungerer som det skal. Det skal dermed 
implementeres nye rutiner rundt registrering av nye aktiviteter, samt ved bestilling av kjemikalier 
som ikke tidliere benyttes av den aktuelle laben. I tillegg ble det en kort diskusjon om labrapporter i 
ulike emner. Dagens ordning med fullstendige labrapporter til hver laboppgave er svært tidkrevende 
for både studenter og labledere. Det skal vurderes om rapportene kan kortes ned i fremtiden, 
evetuelt innføre en ny ordning der studentene retter hverandres rapporter. I forbindelse med valget 
har jeg prøvd å blæste i de ulike facebookgruppene. Jeg har vært i kontakt med tre studenter som 
virker interessert, så jeg håper de stiller alle sammen.  
 
IMA Kari: Sendt ut spørreundersøkelse om valgfag og K-emner til studenter på instituttet. Funnet 
representanter til å ta over som ITV. Vært på møte med linjeforeningene og instituttleder. Fulgt opp 
innkomne saker. Hatt kontortid.  
 
IFY Mathias: Vært på HMS-møte og infomøte med instituttet og hatt kontortid.  
 
FTV Karl Kristian: Ledergruppemøte hvor jeg og Inger Anna presenterte resultater via SHoT-
undersøkelsen. Har også fulgt opp dette videre ved en beskrivelse av hvilke fokusområder vi ønsker 
fakultetet skal ha. Har også vært i formøte til styringsgruppemøte for samlokalisering. Ellers går mye 
tid til generell drift, forberedelser til valg osv. FTV-ene har også vært i Ålesund.  
IBT Marie: Jeg har vært på faglærermøte, og vært innom 1. klasse for å snakke om valget hvor vi 
hvertfall har en kandidat som ønsker å stille som ITV.  
 
IKP Øyvind: siden sist har jeg deltatt på ledergruppemøte på instituttet ved kjemisk 

prosessteknologi. Jeg har også hatt kontortid og skaffet i hvert fall en kandidat som skal stille som 

ITV ved valget. 

LUR Anna: Siden sist har jeg vært i programrådsmøte for LUR, og planlagt møte med KTVene. Har 

også funnet en studentrepresentant fra LUR til IBI sin utdanningskomite og programråd for 

bachelor/master i biologi. 

FTV Sofie: Det meste har allerede blitt sagt av de andre FTVene, men jeg har i tillegg hatt de siste 
medarbeidersamtalene med ITVene, og medarbeidersamtale med Nina.  
IFY Magnus: Siden sist har jeg vært i et infomøte med styre for IFY og hatt kontortid. I tillegg har vi 
fått inn en del saker som vi skal ta med videre.  
IMA Stine: Møte med instituttleder, linjeforeningsledere og ITVer tilknyttet IMA. Instituttstyremøte. 
Møte med FTV, ITVer og PTV på MTKJ, angående problemer rundt utveksling på MTKJ. Kontortid  
NANO Idun: Jeg har blesta om valget, hatt møte med Fagteam, sjekka status for ansettelse av ny 
programrådsleder og jobba for å finne noen som vil ta over stillinga mi.  



IBF Magnus & Ragnhild: Siden sist har vi vært innom 1. og 2. klasse og snakka og valg, vi har også 
publisert diverse innlegg på facebook. Ragnhild har vært på en pilot for prosjektet TverrPraksis.  
 
IBI Live & Eirik: Har hatt kontortid og vært på UK-møte. I tillegg har vi forhåpentligvis klart å få en 

god del folk til å stille til valg, både på IBI, IKJ og IBT 

IBF Magnus & Ragnhild: Siden sist har vi vært innom 1. og 2. klasse og snakka og valg, vi har også 
publisert diverse innlegg på facebook. Ragnhild har vært på en pilot for prosjektet TverrPraksis.  
 
IBI Live & Eirik: Har hatt kontortid og vært på UK-møte. I tillegg har vi forhåpentligvis klart å få en 
god del folk til å stille til valg, både på IBI, IKJ og IBT  
 
FTV Inger Anna: Gjort det samme som Karl Kristian. I tillegg har jeg hatt møte med ITV-ene og PTV-
ene med tilhørighet til MTKJ angående utveksling. Vi identifiserte problemene og utfordringene med 
utveksling for MTKJ. Jeg skal ta det opp på ledergruppemøte og vi skal sende et mer utdypende 
dokument om det vi kom fram til til prodekan for utdanning.  
 
IKJ Mats: Hatt møte med andre tillitsvalgte for MTKJ om problemer og løsninger med utveksling, og 
skrevet notat fra møtet, som blir grunnlag for samtale med fakultetet seinere. Vært i formøte på 
instituttet om HMS-runde.  
 
IMA Sigvat: Hatt kontortid. Deltatt på møte mellom instituttleder, studentrepresentantene og 
linjeforeningene (sammen med Kari og Stine). Deltatt på instituttstyre møte med Stine. Deltatt på 
formøte til samlokaliseringens styregruppe.  
 
Diskusjonssaker:  
SR-sak 13/18 – Oppfølging av SHoT-undersøkelsen  
- Innspill og forslag til hvilke tiltak som skal settes i gang, og hva som kan gjøres.  
Holdningsarbeid i forbindelse med alkoholbruk og seksuell trakassering. Hvordan kan SR og 
Linjeforeningene bidra med dette?  
Hvordan kan vi styrke samarbeidet med linjeforeningene.  
Forslag fra et institutt at det skal sikre at det er flere arrangementer som er alkoholfrie ol.  
Møte med linjelederne jevnlig.  
 
SR-sak 14/18 – Ukens tema – (Studiebarometeret)  
Valg er tema denne og neste uke – ønsker at alle finner minimum 2 stk til hver av de ledige 
stillingene så det blir reelt valg.  
Studiebarometeret (blir fokus når valget er over) – frem til neste SR-møte. 

Orienteringssaker  
 Valg – info om valguka. Viktig å jobbe for å finne kandidater og få folk til å stemme. Blæste, gå 

rundt å dele ut flyers og fortelle om SR. Viktig at alle setter seg opp på listen over stand-tider.  

 Bed-pres for linjeforeningene. Kom ca 2 stk fra hver linjeforening. Mange positive tilbakemeldinger 
på samarbeid fremover. Utnytte at de har så god kontakt med studentene. Sendt ut oppsummering.  

 Allmøte 29.10 kl 16:15 – R3. Facebook-arrangement - Trykk på at du SKAL hvis du skal komme – for 
å bestille riktig antall pizza. Vedtektsendringer  
 

 



Eventuelt  
Sak fra ITV Sine: Studentparlamentet hos oss har foreslått å endre stillingen til ITV, og i den 
forbindelse lurer vi på om de har noe myndighet til det? Selv kjenner litt på at det er veldig mange 
som skal bestemme hva vi som ITV`ene i Ålesund skal jobbe med og for, og at det er liten forståelse 
for de studentsakene som er viktig for oss. Det er en litt spesiell situasjon i Ålesund siden vi ikke bare 
er under NV, men også må forholde oss til hva som skjer her.  
 
En del av de sakene som studentparlamentet nå foreslår, mener jeg at i større grad vil sette 
restriksjoner på hvem som kan stille til ITV, noe jeg synes er uheldig ettersom vi allerede sliter med å 
finne kandidater til stillingen. Jeg har blitt informert om at forslaget kommer fra instituttleder på IBA 
som er misfornøyd med at jeg ikke deltok på et møte de kalte inn til i starten av semesteret, men vil 
gjerne presisere at selv om jeg ikke kunne delta, så sørget jeg for at det deltok svært gode og 
relevante personer på møtet, både PTV, KTV og leder for linjeforeningen. Jeg hadde også formøte 
med disse i forkant av møtet de deltok på.  
 
Jeg kjenner jeg synes det er synd at det er så dårlig dialog med instituttleder, og at hun i stedet for å 
kalle inn til samarbeid, dialog og svare på henvendelser om studentene, bruker tid på å gå til 
studentparlamentet for å foreslå at vi legger mer restriksjoner på hvem som kan være ITV, og at hun 
også foreslår at instituttet skal ha medarbeidersamtale med ITV `ene.  
 
Vi tror det er lurt at ITV`ene her i Ålesund bruker tid på å jobbe litt med hvordan vår stilling skal 
forholde seg til både instituttledelsen, samt studentparlamentet her videre, og foreslår endringer i 
stillingsbeskrivelsen for oss til våren 2019.  
 
FTV Karl Kristian: Studentparlamentet i Ålesund har ikke myndighet til å endre dette uten av FTV-ene 

i SR-NV er orientert. Drøfte saken videre. Og tas opp til neste Allmøte til våren ved behov.  

Felipe fra STi kommer med en oppfordring i forbindelse med valget. Mange gode ideer fra 

Studentrådene – Oppfordring alle avtroppende om å stille som studentrepresentant i STi. Hvis ikke 

be andre gode kandidater de vet av om å stille til valg! Viktig at det er studenter som kan delta og 

fronte studentenes interesser. 

ITV Tonje: Flere studenter i Ålesund er svært misfornøyd med at konteeksamener nå er blandet inn i 
ordinær eksamenstid. I følge det jeg har hørt har ikke instituttet/Ålesund vært inkludert i denne 
avgjørelsen, men dette er jeg ikke 100% sikker på. Ønsker å få vite om Ålesund har vært inkludert i 
avgjørelsen, og om det var studenter representert ved denne avgjørelsen, ettersom det skal være 
20% student-representasjon i alle avgjørelser som omhandler studenter ved NTNU.  
 
En annen sak er at vi ønsker at konteperioder skal være like for hele NTNU – Ålesund, Gjøvik og 
Trondheim. Konteperioder skal forekomme før ordinær eksamenstid, og det stilles derfor spørsmål 
om hvorfor det nå til jul er blandet sammen med ordinær eksamenstid.  
 
Det jobbes med et dokument hos noen studenter i Ålesund, som er en negativ respons til slik 
situasjonen med konteeksamen nå er. Dette er også en sak som Stundentparlamentet i Ålesund har 
som en diskusjonssak på neste møte.  
 
Innspill fra ITV i SR; viktig for at studenter skal klare å gjennomføre studiet at det ikke kommer 
ordinære eksamener samtidig som konteeksamen. Det blir da stor arbeidsbelastning og kan føre til 
at en stryker i andre fag. Og problemet forkyves.  
 
ITV Kari: En gruppe på 6 stk i ett emne på instituttet ønsker sammen med foreleser som også er 

enige om å endre eksamensform fra skriftlig til muntlig. Fått avslag på dette ønsket. Kan noe gjøres? 



- Svar fra FTV Inger Anna - Kan ikke endre emnebeskrivelsen underveis i semesteret, må gjøres til 

neste studieår. Skal kontakte ansvarlige for dette og finne ut om det er mulighet for at det kan gjøres 

et unntak denne gangen. 

Forslag fra ITV Sine om opplegg i forb med Studiebarometeret – har vært dårlig 
oppslutning/svarprosent i Ålesund - ha en konkurranse – og beste klasse får for eksempel pizza i 
premie. 
Innspill fra FTV-ene – godt forslag for Ålesund – da dere har definerte og mindre klasser – men i 
Trondheim vil det bli for mange. Uansett fint å holde en slik konkurranse – heder og verdighet som 
premie er også fint 
 
Julebord sammen med SR-IE fredag 9.nov – Sett av datoen og bli med! Påmelding og Facebook-
event kommer.  
 
Møtekritikk 

Litt tekniske problemer med oppkobling av kamera og lydutstyr– tar sjølkritikk (FTV Karl Kristian)  
Møtet hevet 15:30. 


