
 

  
   

  

  

Møtereferat   

  
Til:    Medlemmer av Studentrådet NV  

Fra:    Studentrådet NV   

Gjelder:    Studentrådsmøte    

Møtetid:    14.15 – 16.00  Møtested:   Store møterom, 2. etg Gamle Fysikk  

Dato: 23.01.2019                                  Referent: Nina Westerlund Støen      

      

 
Tilstede: Frida Hovig (FTV), Inger Anna Helmersen (FTV), Emma Elisabeth Farstad Cherrie (FTV), Karl 

Kristian Ladegård Lockert (FTV), Ingvild Sandvin Groven (ITV IBI), Eva Malene Stirø (ITV IBT), Kristian 

Skogen (ITV IBT), Vegard Undheim (ITV IFY), Magnus Wølneberg (ITV IFY), Mats Christensen (ITV IKJ), 

Jonatan Anssi Jussila (ITV IKJ), Øyvind Lille-Mæhlum (ITV IKP), Anders Siwadune Bendiksen (ITV IKP), 

Stine Sandbakk (ITV IMA), Rebekka Stenersen (ITV IMA), Sigvat Vestli (ITV IMA), Magnus Skulberg 

(ITV IBF), Bettina Eikefet Knudsen (ITV IBF), Hedda Sofie Landa (ITV MATTEK) , Anna Flatabø (HTV 

LUR). 

Frafall; Tonje Kristin Berg (ITV IBA), Maren Sofie Strand Selven (ITV IBA), Live Agnete Haugen (ITV 

IBI), Steffen Snippen Moe (ITV NANO). 

Observatør: Annbjørg Pasteur Stø (Nestleder og fagpolitisk ansvarlig i Studenttinget ved NTNU).  
 
Møteleder: FTV Frida Hovig  
 

Velkommen til alle, nye og gamle medlemmer. 

Info om kontortid, ber om at bilde til plakat, samt tid og sted for kontortid sendes inn innen fredag 

denne uka. Plakat skal bestilles og henges opp snarest. 

Info om runde rundt bordet – konsulent Nina sender ut mail hvor alle svarer på denne mailen med 

sin runde rundt bordet. 



Karl Kristian orienterer om Slack og bruken av det. Uformell kanal for å nå ut til medlemmene. Alle 

nye blir invitert.  

Info 27. jan. om frist for Tillitsvalgtkonferansen. Meld dere på, anbefales. 

 

Godkjenning av innkalling 

- to saker som har samme saksnummer. Ellers godkjent. 

 

Runde rundt bordet; 

Presentasjon og skjedd siden sist. 

IBI Ingvild; Siden sist har jeg tatt over for Eirik Ryvoll Åsheim som ITV for IBI. Sammen med Live har 

jeg holdt kontorvakt og vært på UK-møte. 

IKP Anders: Jeg er ny i vervet så har ikke gjort altfor mye. Foreløpig kontortid blir mandag kl. 13-14. 

LUR Anna: Siden sist har jeg hatt møte med nyvalgt lektortillitsvalgt (LTV) ved studentrådet IE, David 

Ramsvik, om rollefordeling og hva vi ønsker å få til med vervet dette semesteret. 

IKJ Jonatan: Jeg har bestemt kontortid og tatt forbindelse med studenter på instituttet om generell 

trivsel, og saker de har lyst å ta opp. Har også informert om at jeg offisielt har blitt ITV, og gitt ut 

kontaktinformasjon. 

IFY Magnus: Siden sist har jeg informert linjeforeningen om hvor og når jeg har kontortid. Har også 

hatt min første kontortid. 

IBF Bettina: Siden jeg ble valgt inn som ny ITV for IBF har jeg hatt et erfaringsoverføringsmøte med 

tidligere ITV Ragnhild. Jeg har også fått en melding fra en medelev om et problem som jeg tok videre 

til instituttleder, så jeg har også vært i kontakt med han. 

FTV Frida: Siden sist har jeg vært i møte med utdanningsutvalget på NV og formøte til FUI, samt en 

workshop om arbeidsmiljø og kommunikasjon. Ellers har vi hatt kontormøte og planlagt det 

kommende semesteret. 

IMA Sigvat: Har vært på møte og formøte i forvaltningsutvalget for Ingeniører(FUI). 

IFY Vegard: Jeg har hatt ovelappsmøte med Mathias og i samarbeid med linjeforeningen Delta 

organisert PTV valg for fysikk-studiet senere idag. 

FTV Karl Kristian: Siden sist har jeg deltatt i ledermøter hver uke, samt deltatt på fakultetsdag den 3. 

januar. Før jul hadde vi juleavslutning i ledergruppa hos dekanen.     

IMA Rebekka: Som nyinnvalgt har jeg ikke rukket å gjøre så mye enda.  Jeg har gjort postkassen 

utenfor kontoret imøtekommende, og fått siste erfaringsoverføring fra Kari. 

IKP Øyvind: Siden sist har jeg kun hatt kontortid. 

MATTEK Hedda: I tiden før SR-NV møtet 23. jan så satte jeg meg inn i rollen som ITV for IBT ved å 

være på erfaringsmøte med hun som hadde stillingen i fjor, og var på utvidet ledermøte for IBT for å 

diskutere strukturen av Matteknologi studiet. Her diskuterte vi diverse temaer angående trivsel og 

tiltak som kan gjøres for å forbedre bla.a. mottaket av studenter det første året på bachelor. 



FTV Inger Anna: Har vært på ledergruppemøter hvor vi blant annet har jobbet med høringsinnspill til 

campus-prosjektet om faglig lokalisering. Vært på fakultetsdagen. 

IMA Stine: Det har skjedd lite siden sist, kun hatt kontortid. 

FTV Emma: Ny i vervet. Hatt kontormøte med de andre FTV-ene og konsulent, og 

erfaringsoverføring fra avtroppende FTV Sofie. 

 

Diskusjonssaker: 

Sak 01/19 - FUI – Forvaltningsutvalget for Ingeniører 

FTV Frida orienterer. 

Trenger en som kan sitte i formøtene til FUI.  En som er Vara til FTV Frida. Her diskuteres saker som 

skal opp i FUI. Ulike saker som angår ingeniørstudiene på NTNU. Forslag; kun en i studentrådet som 

tilhører fagmiljøet under FUI, ITV Sigvat. Bør være en annen student som sitter i disse formøtene. 

Skal forsøke å finne en egnet representant. 

 

Sak 02/19 -  Høring – Faglig lokalisering 

FTV Inger Anna orienterer.  

Viser frem de 4 ulike alternativene for lokaliseringer for HumSam.   

Forteller om hvilke følger de ulike alternativene har for studenter på NV. 

Ta stilling til disse ulike alternativene. Tenk på de faglige prinsippene, nærhets prinsippet ol. Hva vil 

fungere best og være best for NV? 

Fafo & Nestleder Sti, Annbjørg orienterer mer utfyllende, med info fra de møtene hun har vært i. 

Det kommer inn ulike innspill. Blant annet Hovedbygningen er positivt med tanke på nærhet til KAM, 

men Hovedbygget er også vanskelig å bygge om pga sterke verneverdige hensyn, og at det er synd at 

kun noen fagområder skal bruke hovedbygget, det er et bygg alle studenter har tilhørighet til.  

Positivt å ligge midt i for HumSam med tanke på tverrfaglighet, så de liker godt alt C, unngå å ligge ut 

i periferien.  

For NV er alt. C mest påvirkning mest sårbart. Men samtidig kan da fagmiljøene komme seg 

nærmere hverandre, pga pålagt flytting.  

Alt. A fører IE og NV nærmere hverandre, og vil være positivt med tanke på tverrfaglig samarbeid. 

Alt. D er den dårligste for NV pga NANO-lab som vil bli negativt påvirket. 

Alt. D er positivt med tanke på å binde sammen ØK nærmere fagmiljøene generelt på Gløs. 

Det er en prioriteringsrekkefølge også, og den kan vi også si oss uenig i. 

Faglig klynge bør settes høyere i prioriteringen.  

Viktigere å øke samarbeidet og tverrfagligheten, slik som på alt. C eller alt. B. 



HumSam har veldig mye samarbeid med feks IE. 

Må også prøve å kommentere det som ikke står der også, hvis en ser noe. 

Viktig å si fra om identitetsarealer hvis en har neon innspill også. 

Send inn flere innspill innen frist for høringssvar (28.januar). 

Skal bestemmes innen 21. mars. 

 

Sak 03/19 Seminar – hva vil folk ha på seminar? 

FTV Karl Kristian innleder.  

Ønsker innspill. 

Bra med case’er. Nå når vi har en dag ekstra er det mer tid til det. 

Skal være planleggingsmøte med de andre ftv-ene fra ØK og IE etterpå, vil gjerne ha med ønsker og 

innspill på saker, tema ol.  

Prosentvis fordeling av faglig og sosialt – hva ønsker dere? 

Fredagen kommer vi frem på kvelden, og da blir det trolig kun sosialt, leker, god mat og hygge. 

Ønsker dere å være sammen mest innad i SR-NV, eller mer blandet med ØK og IE? 

Legg inn tid til tur, lufting og ute-aktiviteter. Rebusløp. 

Fint med plakatene vi lagde sist «How to ITV. Gjerne ha det igjen på seminaret + Send plakaten ut på 

mail til alle medlemmer. 

Forslag; arrangere Debattkurs – sette opp en fiktiv debatt, veldig lærerikt. 

Program og mer info kommer når det nærmer seg.  

 

Orienteringsssaker: 

Orientering om T-området. 

Viser hvordan en kommer inn. Skal brukes til arbeidsdokumenter – lagre på sine egne mapper. Ellers 

som oppslagsverk. Kopier og ikke «dra» med deg dok/mapper. 

Spør hvis dere lurer på hvor dere skal lagre ting. 

 

Eventuelt 

Frida informerer kort om møtetegn, skulle tatt det i starten av møtet. 

Ukens tema; 

Frida orienterer. Det er tema som alle medlemmer skal ha fokus på/arbeide med i ukene mellom 

studentrådsmøtene.  



Forslag til tema? 

- Utvekslingsstudenter / internasjonale studenter (linjeforeningen Delta har gode resultat på 

et slikt opplegg). Arrangementer og informasjon på engelsk på facebook-gruppe. 

- Snakke om høringen om faglig lokalisering. Høre hva andre tenker om dette.  

To tema settes denne perioden – første kommende uke er det mest fokus på faglig lokalisering 

ettersom høringsfrist er om en uke. 

Og utvekslingsstudenter – integrere de mest mulig 

 

Utvalg – ønsker en av de HTV fra Gløs og Dragvoll – stuentrådet må oppnevne 

studentrepresentantene – Anna har sittet fra før – hun håper SR-NV kan oppnevne henne til dette.  

Eller foreslå andre kandidater – medlemmene fikk mulighet for å foreslå dette en uke i forveien. 

Inegn andre kandidater. Herved oppnevnes Anna som stud.repr  

 

NSO – Norsk studentorganisasjon 

NTNU skal sende opptil 25 delegater til Landsmøte 4-7.april. 

Formøte i mars. Anbefaler å dra på studenttingsmøte neste torsdag (31.jan) og stille som en av 

NTNUs delegater. Alt av utgifter blir dekt. Muligheter for å lære mye om studentpolitikk. Veldig 

positivt å få med seg.  

Bare å spørre alle i AU og Styret ved spm angående dette.  

 

Møtekritikk: Ingen 

Møtet hevet 15:25 

 

 


