
 

  
   

  

  

Møtereferat   

  
Til:    Medlemmer av Studentrådet NV  

Fra:    Studentrådet NV   

Gjelder:    Studentrådsmøte    

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

Dato: 05.03.2019                                  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), 

Øyvind Lille-Mæhlum (ITV IKP), Stine Sandbakk (ITV IMA), Rebekka Stenersen (ITV IMA), Magnus 

Skulberg (ITV IBF), Bettina Eikefet Knudsen (ITV IBF), Hedda Sofie Landa (ITV MATTEK) , Tonje Kristin 

Berg (ITV IBA), Maren Sofie Strand Selven (ITV IBA), Live Agnete Haugen (ITV IBI), Steffen Snippen 

Moe (ITV NANO). 

Frafall; Anna Flatabø (HTV LUR), Jonatan Anssi Jussila (ITV IKJ), Sigvat Vestli (ITV IMA), Anders 

Siwadune Bendiksen (ITV IKP). 

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

 

Møteleder: FTV Emma Elisabeth Farstad Cherrie 
 

Saksliste: 

Godkjenning av innkalling og referat 

- Referat – legge til Magnus Wølneberg på frafall - var ikke på møtet. 

 



Orienteringssaker: 

 

Orientering om FUS v/FUS-representantene Sofie Aasheim og Emilie Wattø Larsen 

- Informere om hva FUS jobber med (Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen). 

- Koordinerende utvalg for alt som omhandler teknologiutdanningen ved NTNU. 

- Rådgivende for Rektor. 

- Har SR-siv.ing – studentrådet for sivilingeniørstudentene, alle FTV-er som går siv.ing utdanning, 

som fungerer som formøter til FUS-møtene. 

- De ønsker gjerne at tillitsvalgte kommer og snakker med de om saker de vil ta opp videre i aktuelle 

fora. Bare kom innom eller send mail.  

- Kontortid mandager kl 10-12. 

- fus@studenttinget.no 

 

 

Runde rundt bordet; 

Steffen NANO: Har hatt kontortid alle ukene siden forrige møte. Hatt møte med Fagteam (PTV2, PTV 

Vara 1/2, KTV 1-5, sekretær) to ganger - diskutert endring av introfag + litt småting her og der. Tatt 

hånd om et referansegruppeproblem i et par fag. Ting er på stell. 

Mats IKJ; Møter på instituttet: Ledergruppe, UU, rekruttering. Kontortid. 

Maren og Tonje IBA: Vi har hatt kontortid, vi fikk støtte av instituttet til litt kaffe og kjeks. Informerte 

tydelig om kontortid både i klassegrupper og Facebook, men lite oppmøte. Skal ha møte med KTV på 

torsdag. Tonje deltar på møte i studieprogramrådet for bioingeniørutdanningen på torsdag. Vi skal 

begge delta på prøveforelesning for ny stilling på IBA neste uke. 

Rebekka IMA: Siden sist har jeg hatt kontortid. Jeg har også fått inn en sak angående TMT4110 

Kjemi, og hatt møte med foreleser om dette. Vi (ITVene på IMA) skal følge opp dette videre. 

Magnus og Bettina IBF: Siden sist har vi hatt kontortid, flyttet kontor for å forhåpentligvis bli mer 

tilgjengelige, og hatt et møte med instituttleder om en sak som gjaldt en lærer og referansegruppe i 

faget hennes. Saken ble forhåpentligvis løst, og vi har sendt detaljer rundt møtet og løsning til 

FTV’ene. 

Karl Kristian FTV: Siden sist har jeg vært i de ukentlige ledergruppemøte, i tillegg til et 

fakultetsstyremøte. Vi FTVer planlegger i tillegg et møte med linjeforeningene. Ellers er det et par 

løpende saker som vi følger opp, både med et studieprogram under revisjon, og 

medarbeidersamtaler med de instituttillitsvalgte. 

Frida FTV: Siden sist har jeg vært på formøte til FUI hvor vi blant annet diskuterte flytting av Olje og 

Gass. Videre har jeg deltatt på formøte til UU sentralt, hatt kontortid, medarbeidersamtaler og 

kontormøter. På kontormøter har vi blant annet planlagt «SR.pres.» for å styrke forholdet mellom 

linjeforeningene på NV og studentrådet. 



 

Magnus IFY: Siden sist har jeg vært i styremøte hvor det ble diskutert arealfordeling og kontaktet 

masterstudentene da det var mulighet for at de skulle flyttes litt rundt på. Dessuten har det vært 

generalforsamling i linjeforeningen og det ble da valgt inn to PTVer: Inga Konow og Frøydis Vikestad. 

Har også mottatt en klage om et fag. 

Emma FTV: Har hatt medarbeidersamtaler og kontortid, og vært på kontormøter, FTV-forum, NVUU, 

FTV-forum og valgstyremøter. 

Ingvild IBI: Jeg har hatt kontortid og vært på møte med undervisningskomitéen med fokus på 

reakkreditering og studentbarometeret. I tillegg jobber jeg med en intern-sak på BBI angående 

egenbetaling til en obligatorisk felttur. 

Inger Anna FTV: Har hatt kontortid, og vært på flere ledergruppemøter. Vi har fått presentert 

overordnet resultat fra studiebarometeret 2018, og har blitt orientert om velferdsmiddelordningen 

som vil bli opprettet. FTV-ene i Studentrådet vil kunne fordele midler til studentgrupper som søker 

om dette. I tillegg har vi blitt orientert om første del av prosessen med å utarbeide 

langtidsbudsjettet. 

Eva IBT: Siden sist har jeg hatt kontortid og fått 1 henvendelse- en masterstudent på utveksling som 

slet med å få tak i veileder, hen synes ikke NTNU burde oppfordre så mye til utveksling når 

kapasiteten på veiledning ikke er god nok. Jeg har deltatt på to møter om samordning av 

bioteknologistudiene ved NV, ett mindre for MBIOT5 og MSBIOTECH, og ett stort med alle studier. 

Jeg har deltatt på utvidet ledergruppemøte med instituttet, det ble gitt tilbakemelding om at det er 

vanskelig å finne informasjon om utveksling og at det er mange rutiner rundt referansegrupper som 

ikke følges. 

Hedda Sofie: Siden sist har jeg hatt kontortid, og byttet kontor fra Akrinn til Lysholmbygget. Jeg fikk 

ingen hendvendelser denne perioden. Jeg har vært i utvidet ledergruppemøte, der vi blant annet så 

over budsjettet til instituttet. Jeg har også vært på medarbeidersamtale med FTV Frida. Jeg var på 

programrådsmøte hvor vi pratet om åpen dag, studiebarometeret, utmatrikulering osv. I tillegg var 

jeg på prøveforelesning. 

Øyvind IKP: Siden sist NV-møte har jeg vært i ledergruppemøte med instituttet og hatt kontortid. I 

tillegg har jeg og Styret i linjeforeningen HC luftet ideen om å ha med en ITV på annethvert 

styremøte. 

Vegard IFY: Jeg har hatt kontortid og fått mange innspill på identitetsarealer, hvordan ITV'er kan 

være synlige, og hva slags aktiviteter studentene mener instituttet skal innvilge penger til. Jeg har 

fått noen klager angående masterpresentasjonene. De har blitt videreformidlet og ansvarlige har 

sette seg ut tiltak for å gjøre de bedre neste gang, bland annet å involvere studentene (gjennom 

PTV) i planleggingen i forkant. Jeg har vært på IFY ledermøte hvor jeg tok opp en innsendt 

studentsak om at det var vanskelig å få auditorium til fagdager. Dette ble løst kort tid etter møtet. 

Jeg har fått inn klager om hvordan NTNU setter opp emner i kvantefeltteori (QFT). Da tok jeg kontakt 

med emneansvarlig som informerte meg og studentene som tok emnet at problemene som ble vist 

til er et resultat av underbemanning. Det har ikke blitt gjort noe videre med saken. Jeg har holdt 

oppstartsmøte med programtillitsvalgtene (PTV) for realfaglig fysikk. Der fikk de en innføring i hva 

PTV'er gjør og er, samt spurt tidligere PTV hva som har blitt gjort foregående år. Vi hadde også 

forvetningsavklaring. 

 



Runde rundt bordet på mail:  

Anna LUR: Siden sist møte har jeg hatt kontortid, vært i studieprogramrådsmøte og hatt møte med 

linjeforeningsstyret om hvordan vi kan samarbeide framover. 

Jonatan IKJ: Har deltatt på programrådsmøte og møte i undervisningsutvalget for kjemiinstituttet. 

Sigvat IMA: Jobbet med å få en student inn i arbeidsgruppen til olje og gass ingeniør, det har vært 

mye rot og kommunikasjonstrøbbel men det virker som om det er på plass nå. Hatt 

medarbeidersamtale.  hatt kontortid. hatt møte og formøte i FUI. jobbet med Rebekka og Stine om å 

håndtere en henvendelse rundt en foreleser på IMA. 

Anders: Har vært i to møter med instituttledelsen. Ikke så mye som angår studentene annet enn 

rekruttering. Sosialkomiteen har startet planlegging av noe sosialt. 

 

Orienteringssaker: 

 

Avvikssystemet; 

Orientering ved FTV Karl Kristian 

- Kort orientering om avvikssystemet og viktigheten av å bruke det. 

- Viser på Innsida hvor en finner det, og hvordan en legger inn et avvik. Kommer med ulike 

eksempler på avvik.  

- Viktig å si fra hvis en opplever ubehagelige ting, uansett hvor «små» de er. 

 

“Hersketeknikker”; 

Presentasjon v/ Annbjørg Pasteur Stø 

- Annbjørg vil ha en presentasjon om hersketeknikker, hvordan identifisere og takle de. 

- Eksempler på hersketeknikker; usynliggjøring, latterliggjøring, håning, tilbakeholde informasjon, 

ikke bli invitert på møter, fordømmelse uansett hva du gjør, påfølging av skyld og skam, reduseres til 

stereotyper, ha møter at annet sted enn i møtet (går på gangen og tar avgjørelser før/under møtet), 

hierarki, språkbruk, kroppsspråk, sette folk opp mot hverandre, å beskylde noen for å bruke 

hersketeknikker. 

- Hva gjør man i møte med hersketeknikker; 

- Konfrontasjon («jeg setter ikke pris på at du snakker slik til meg»), være en god lagspiller, 

poengtere å gå videre («hvis jeg får komme til poenget..»), hvis du har lagt merke til det har gjerne 

andre gjort det og (alle vet hvem idioten i rommer er). 

- viktig å være bevisst på seg selv, en kan bruke hersketeknikker uten å være så bevisst det. Blir litt 

blind for hvordan en selv fremstår. 



- Men også greit å bli engasjert, og heller evaluere etterpå, og evt si unnskyld, eller at en prat etter at 

ting har roet seg. Viktig at det er takhøyde også, ikke bli for anspent stemning, og ikke ta alt i verste 

mening. Ofte ikke meningen å krenke ol. 

 

Studiebarometeret 2018  

Orientering ved FTV Karl Kristian 

– hvordan bruke Studiebarometeret? 

- Kort presentasjon av studiebarometeret og hvordan det kan brukes i vårt arbeid. 

Studiebarometeret er en nasjonal årlig spørreundersøkelse – på oppdrag fra 

Kunnskapsdepartementet.  

Bruke rådata om egne program. Sammenligne lignende program internt og eksternt. 

Lære av hverandre; finne ut hvem som er best på ulike områder og snakke med dem.  

Ta tak i områder der man skårer lavere enn forventet. 

Bruke som utgangspunkt/supplement til egne undersøkelser.  

Er en generell undersøkelse, og viktig å være bevisst på at det kun er studentene syn, hvordan de 

opplever noe. 

Hva bør gjøres; 

Gå gjennom alle studieprogram på ditt institutt, gjerne samme med med-ITV. 

Bruk resultatene til å bygge opp argumentasjon etc. 

 

Forslag til– Ukens tema - Studiebarometeret – spm nevnt på seminaret. Ingen innvendinger fra SR. 

 

Diskusjonssaker: 

 

SR-sak 09/19: Forslag til case til “SR.pres.” 

- Forslag til saker som linjeforeningene ofte tar på seg, men som ikke nødvendigvis er innenfor 

deres ansvarsområde og kan sendes videre til oss. 

- Innspill; Føler det er en flytende overgang på ansvarsområder, for eksempel utveksling. Bra 

med SR-pres. 

- «Psykt vanlig uke» som linjeforeningene arrangerer – SR kan inkluderes her. 

- Utveksling – Linjeforeningsstyrene burde inkludere ITV-ene.  

- Personsaker bør tas av studentrådet, og linjeforeningene tar mest ansvar for det sosiale? 



- Høringer burde også sendes til Linjeforeningene? Eller ha en workshop med SR slik at 

linjeforeningene også blir hørt. 

 

 

Eventuelt 

 

FTV Frida – «ukas tillitsvalgt»; 

– begynne med dette igjen? Studentrådet er positive til det. 

Dette kan starte opp snart slik at alle rekker å gjøre dette før valget. Alle sender inn et morsomt 

bilde og et lite skriv om hva de driver med som tillitsvalgte, hvem som skal byttes ut og info om 

valget. Instituttene begynner, FTV-ene tar til slutt. Ligger innlegg på FB fra før jul for inspirasjon til 

tekst og bilder. 

Synlighetskampanje. Husk å like slike innlegg på Facebook, invitere venner til å like siden vår.  

Studenttinget lager felles promoteringsmateriale.  

 

Sosialkomiteen v/Hedda;  

-  Er i gang med planlegging av sosial aktivitet. 

- Kom gjerne med forslag på aktiviteter, og om de vil ha det rett etter møtene, eller en annen 

tid. 

- Innspill; kjellerne på Moholt er åpnet igjen, gratis lokaler for å holde fest.  

- Kan også søke om å arrangere fest på Gamle fysikk.  

- Spillkveld på GF etter SR-møter.  

 

Utmatrikuleringsseremoni 

Spm fra ITV om fremdrift på Master-utmatrikuleringsseremoni (?) – FTV KK orienterer om at de vet 

mer etter et møte i neste uke. 

 

Spm ang «Runde rundt bordet»: 

Ønsker mer info om hvilke saker de jobber med/hvilke henvendelser de får under kontortid. Skal det 

tas opp på separat runde med mer detaljer om henvendelsene?  

Runde rundt bordet kan godt inneholde mer info om saker også.  

Ulike syn på dette. Blir potensielt en veldig lang runde rundt bordet.  

Runde rundt bordet skal dokumentere at en har gjort jobben sin. 



Forslag på løsning fra FTV KK; forsøke at en sier ifra hvilke saker en vil ha mer diskusjon på, og andre 

saker tas på runde rundt bordet. 

 

Møtekritikk 

- Burde lagt inn en kort pause, få litt luft, og fylle på kaffe. Og de på skype får en pause. Evt 

lodde stemningen for behov for pause. 

- Bli flinkere til å sende rundt frukten 

 

Møte hevet kl 15:59. 


