
 

  
   

  

  

Møtereferat   

  
Til:    Medlemmer av Studentrådet NV  

Fra:    Studentrådet NV   

Gjelder:    Studentrådsmøte    

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

Dato: 24.04.2019                                  Referent: A. Thiren Sriskantharajah      

      

Møtedeltakere  

Inger Anna Helmersen  FTV, Møteleder 

Karl Kristian Ladegård Lockert FTV 

Frida Hovig FTV 

Emma Elisabeth Farstad Cherrie FTV 

Ingvild Sandvin Groven  IBI 

Eva Malene Stirø IBT 

Kristian Skogen IBT 

Mats Christensen IKJ 

Øyvind Lille-Mæhlum IKP 

Stine Sandbakk IMA 

Rebekka Stenersen IMA 

Magnus Skulberg IBF 

Bettina Eikefet Knudsen IBF 

Hedda Sofie Landa MATTEK 

Tonje Kristin Berg IBA 

Maren Sofie Strand Selven IBA 

Live Agnete Haugen IBI 

Steffen Snippen Moe NANO 

Sigvat Vestli IMA 

Anna Flatabø LUR 

Jonatan Anssi Jussila IKJ 

Anders Siwadune Bendiksen IKP 



Magnus Wølneberg IFY 

Vegard Undheim IFY 

Påtroppende tillitsvalgte for studentrådet Enkelte forfall 

 

Forfall fra følgende medlemmer:  

Sigvat IMA IMA  

Emma Elisabeth Farstad Cherrie FTV 

Steffen Snippen Moe NANO 

Anders Siwadune Bendiksen IKP 

Øyvind Lille-Mæhlum IKP 

Kristian Skogen IBT 

Eva Malene Stirø IBT 

 

Observatør: Annbjørg (Nestleder og Fagpolitiskansvarlig, Studenttinget, NTNU) 

Annbjørg Nestleder og Fagpolitiskansvarlig, 
Studenttinget, NTNU 

 
 
 

Saker: 

Godkjenning av innkalling og referat 

Feil i deltakerlisten.  

 

Vedtak: Referatet godkjennes med endringer innkomne i møtet om feil i deltakerlisten. 

Valg av møteleder 

 

Vedtak: Inger Anna blir valgt som møteleder. 

 

Orienteringer: 

Det ble orientert om:  

Valgevaluering v/Inger Anna (FTV) og Frida (FTV) 

•  Inger Anna innleder og gir informasjon om valget, oppslutning og gjennomførelsen.  

• FTV-ene vil etterhvert sende ut et evalueringsskjema for å undersøke hva som var bra og 

hva som kunne blitt gjort bedre. 

Allmøtet v/Inger Anna (FTV) 

Høstens seminar – v/Frida (FTV) 

• Dato: 6.-8. september 2019  



• Dette er obligatorisk for alle medlemmene i Studentrådet NV! 

Konsulentrollen v/Thiren (konsulent) 

Avklaring i arbeidsoppgavene for konsulentene. Oppfordrer til å ta kontakt 

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

 

Diskusjonssaker: 

 

SR-sak 12/19: Erfaringsoverføring v/Frida (FTV) 

Frida innleder saken. 

Erfaringsoverføring gjennomføres 

 

 

Siden sist «Runden rundt bordet»: 

Presentasjon av gamle og nye instituttillitsvalgte samt orientering. 

FTVer: 
 
Frida:   

• Arbeidet med valg 

• Jeg og Inger Anna har også vært i dialogmøte med rektor. Det handlet om 

internasjonalisering og hvordan NV skal jobbe videre med dette for å nå målene 

til NTNU. 

• Det har også vært formøte til FUI, jeg fikk ikke dratt, men saker som er relevante 
for oss som ble tatt opp er blant annet opprettelse av et nytt studie kaldt 
havbruksingeniør og nedleggelsen av Olje og gass. 

• Det har også vært en rekrutteringssending på fakultetet, finnes på 
facebooksidene til NTNU hvis noen vil se på den. Ble arrangert for å informere 
elever og foresatte om mulighetene på NV. 

 
Karl Kristian Lockert: 
 
Siden sist har jeg vært på ekskursjon, og har dermed ikke fått gjort så mye som jeg gjerne 
skulle gjort. I ledergruppemøtet diskuteres forskjellig hovedpunkter for hvordan fakultetet 
skal bedre internasjonalisering. Det vil bli fokus på å knytte avtaler opp mot studieprogram 
for utveksling, bedring av administrativ støtte og mer med. Det skal i tillegg utarbeides 
utvikslingsplaner for å nå målene i strategien på mange punkter. Jeg har i tillegg vært i møte 
i ansettelsesutvalget og hatt kontormøte med de andre FTVene.  
 



Inger Anna Helmersen: 
 

Siden sist har jeg vært med på valg og allmøte. 
• HR-forum: Har også vært i møte med HR-forum som er et forum opprettet av en 

tidligere linjeforeningsleder for å utruste linjeforeninger med noen verktøy for å 
enklere håndtere «gråsone»-saker. HR-forumet har blant annet laget en ressursbank 
og forslag til struktur i linjeforeningen, bl.a. mht. arrangementer, fadderperioden 
mm. 

• Samlokaliseringsprosjektet: Jeg har vært i formøte til samlokaliseringsprosjektet. 
Beslutningen om å flytte IMA fra Kalvskinnet til Gløshaugen har blitt utsatt. Den 
skulle tas i juni, men siden flyttingen avhenger veldig av campusprosjektet og utfallet 
der, har beslutningen blitt utsatt. Det forventes derimot at den blir tatt ila. 2019. 
Ellers har styret for samlokaliseringsprosjektet avdekket at det er for få 
undervisningsrom og for lite effektiv bruk av grupperom, og skal derfor slå sammen 
grupperom med plass til 20, til undervisningsrom som kan romme 60 personer. 

• Dialogmøte med rektor: Har vært i dialogmøte med rektor sammen med Frida. 
• Ledermøte på fakultetet: Det viktigste derfra er at velferdsmiddelordningen har blitt 

signert og skal rulles ut til høsten. Det er en ordning hvor Studentrådet NV blir gitt 
noen penger som skal disponeres til studentorganisasjoner/-grupper som søker om 
støtte. Kan også nevne at midlertidigheten skal reduseres. Andelen midlertidige 
ansatte er i gjennomsnitt mye høyere i UH-sektoren enn i annen offentlig sektor. De 
stillingene som skal være midlertidig (Ph.D., post.doc., professor II…) faller ikke 
innunder denne statistikken. På NTNU ligger midlertidigheten på 14-15%, og på NV 
mer enn 20%.     

 
Øvrige rådsmedlemmer: 
 
IBA Ålesund, (avtroppende ITV Tonje, Maren og påtroppende ITV Silje):  
 
Har jobbet med rekrutering av ny ITV og deltatt på prøveforelesning. 
 

ITV IBT Hedda:  

Siden sist har jeg hatt kontortid og stått på stand for å hjelpe til med å blæste valget.  

ITV IBF Magnus og Bettina:  

Siden sist har vi hatt litt kontortid, vi har stått på stand i forbindelse med valget og 

promotert valget. Magnus har skrevet erfaringsoverføringsskriv til påtroppende ITV IBF. 

ITV IBI Live Agnethe Sørlundsengen Haugen: 

Ingvild og jeg har vært med på prøveforelesninger for potensiell ny foreleser. Jeg har stått 
på stand for studentrådet og tinget :-) I tillegg har jeg skrevet erfaringsskriv til ny ITV.  
 
ITV IMA Rebekka Stenersen:  



Siden sist har jeg fulgt opp den pågående saken i det ene kjemifaget på instituttet, og 

kontaktet instituttleder for å få løst saken. I tillegg har jeg vært på allmøte og stått på stand 

samt blæstet valget! 

ITV IMA Stine Sandakk: 

Siden sist har jeg fulgt opp sak angående fag tilhørende instituttett. Har også hatt møte med 

instituttleder i den forbindelse. I tillegg har jeg hatt kontortid, stått på stand i forbindelse 

med valget og skrevet erfaringsrapport for kommende ITV. 

ITV IKP Anders Bendiksen: 

Stått på stand og vært på ekskursjon til Asia. Har også planlagt en slags 

sommeravslutning/grilling i høyskoleparken for studentrådet.  

LTV Anna Rønhovde Flatabø: 

Siden sist har jeg hatt kontortid, jobbet med å promotere valget og arrangert allmøte for 
lektorutdanningen i realfag.  
Jeg har også vært i møter med studentrådet for lektor, som er helt nyoppstartet. Vi prøver 
bl.a å få til et dialogmøte med ledelsen på ILU om hvordan vi kan samarbeide bedre 
fremover. 
I arbeidsgruppa for gjennomgang av studiestrukturen i lektorutdanningene har vi også hatt 
et møte siden sist, og holder bl.a på å kartlegge hvordan den nåværende strukturen 
fungerer og hva som evt kan endres. 
 
ITV IFY Magnus Wølneberg: 

Siden sist har jeg vært i ledergruppe møter og hatt kontortid, der har de begynt planlegging 

av ny utforming på fysikkland. I tillegg har jeg stått på stand for valget og skrevet 

erfaringsskriv.  

ITV IFY Vegard Undheim: 

Jeg har vært på studietur i Japan, så jeg har ikke fått gjort særlig mye. Jeg har vært på 

ledermøte på instituttet, samt jeg skal på møte i morgen for å diskutere hva IFY skal bruke 

arealene sine til. 

ITV IBI Ingvil Sandvin Groven 

Siden sist har jeg vært på prøveforelesninger, holdt kontortid og stått på stand for 

studentvalget. 

 

 

Eventueltsaker: 

Valg til verv og utvalg: 

Annbjørg informerer og oppfordrer til å stille til valg på dagens Sti-møte til bla VT, LMU, UU og ULM.  



 

 

Møteevaluering:  

Tatt til orientering  

 

 

Møtet hevet kl: 15:20  


