
  
   

  

  

Møtereferat   

  
Til:    Medlemmer av Studentrådet NV  

Fra:    Studentrådet NV   

Gjelder:    Studentrådsmøte    

Møtetid:    12.15 – 14.00  Møtested:   Store møterom, Gamle fysikk 

Dato:   21.08.2019                               Referent:       Nina Westerlund Støen 

 

Til stede: Emma, Karl Kristian, Simon, Ragnhild, Bettina, Ninni, Rebekka, Ingvild, Henrik, 

Hedda, Gabriel, Kristin, Silje, Maren, Anders, Alexandra, Rebekka, Vegard, Lise 

Frafall: Bendik, Joachim, Eva, Steffen 

Observatør: Åste fra Studenttinget, (i Annbjørgs fravær), Line Løkås (vikar i opplæring) 

 

Saksliste: 

 

Godkjenning av innkalling og referat (referat finnes på nv.studentrad.no/referater-fra-

studentradsmoter/ ) 

-Innkallingen havnet i søppelpost. (hos noen), ellers godkjent. 

 

Runde rundt bordet 

Karl Kristian FTV: Siden sist har jeg vært på presentasjonsrunder for å fortelle nye studenter 

at det finnes tillitsvalgte som kan hjelpe i forskjellige situasjoner. Videre har jeg vært 

fungerende guide for et par internasjonale studenter, og vært i ledergruppemøte. 

Rebekka IMA: Siden sist har jeg fulgt opp en klagesak i forbindelse med er kjemi-fag, samt 

organisering av sosial-kveld i samarbeid med MTKJ for å integrere de som kommer over til 

institutt for materialteknologi. 



Alexandra IKJ: går i 4. klasse på MTKJ med spesialisering i organisk kjemi og er ITV for 

institutt for kjemi. Jeg er ny som ITV, men har allerede blitt inkludert i ledermøter med 

instituttet. 

Kristin IMA: Studerer kjemi på Kalvskinnet (2. året), nyvalgt ITV ved IMA. Ikke gjort noe 

enda, første mål er å opprette kontakt med KTVer ved Kalvskinnet.  

Henrik og Ingvild IBI: har vært på prøveforelesninger i akvakultur. Ingvild har tatt imot og 

videreformidlet klager angående forsinket begrunnelse på sensur, samt sittet på kontoret og 

snakket med utvekslingsstudenter om integreringen av disse, da de dessverre fort faller ut. 

Hedda IBT: Siden sist har jeg deltatt i en rekrutteringsvideo for Matteknologi på grunn av 

lavere antall søkere som hadde Matteknologi på første valget i år enn forrige år. Jeg hadde 

også en ringerunde til nye studenter i begynnelsen av august. 

Lise IFY: har vært på ledermøte på IFY. 

Bettina og Rebekka IBF: Siden sist har vi ikke gjort så mye. Det har vært utvidet ledermøte 

på instituttet men det var etter studentene hadde dratt hjem fra ferien. Har gitt beskjed om at 

det ikke var så smart. Vi har også planlagt å ha et lite innlegg hos første klasse. Men har 

enda ikke hatt muligheten til det. 

Gabriel IBT: jeg går industriell kjemi og bioteknologi 4. Klasse. Jeg ble valgt inn som ITV 

denne våren og har derfor ikke fått gjort noe spesielt enda. 

Simon FTV: Eg har blitt kjent med mine med FTV-er og har vore rundt med de tre andre 

FTVene for NV til Kalvskinnet sine nye studentar og teknostart for å introdusere 

Studentrådet NV for dei. 

Emma FTV: Vært på teknostart og ingeniørstart og informert om SR-NV, hatt kontormøte og 

planlagt første SR-møte. 

Ragnhild FTV: ny FTV, har gått en bachelor i bioingeniørfag og starter på en master i biologi. 

Siden jeg starta i vervet har jeg vært med på presentasjonsrunde med de andre FTVene, 

vært i ledergruppemøte og i møte med en arbeidsgruppe angående høring om langsgående 

vurdering. 

Vegard IFY: Siden sist har jeg (og Karl Kristian) introdusert oss for de nye førsteklassingene 

på bachelor fysikk, og fortalt dem litt om studentrådet. Har også jobbet med en sak 

angående mangel på løsningsforslag og sensorveiledning på eksamener i TFY4170 (hvor 

jeg fikk hjelp av studentombudet). 

Jonatan IKJ: Har kort introdusert meg selv og mitt ITV-verv til nykullet med BKJ-studenter, i 

tillegg til jobber jeg med å få planlagt hvilken ukedag jeg skal ha kontortid. 

Eva IBT: Jeg var fraværende på møtet på onsdag, men her der det jeg har gjort siden sist: 

Jeg har vært i møte med veileder etter mange henvendelser om manglende kapasitet. 

Veileder forteller at det kommer av mangler i Inspera i forbindelse med masteroppgaver og 

sensur, slik at disse er blitt prioritert. Jeg har tatt det opp med instituttleder også, men det er 

foreløpig ikke kommet en løsning. Jeg har også blestet studentrådet for nye studenter, og 

jeg tror jeg har fått mye synlighet i min rolle som masterfaddersjef for linjeforeningen. 

Anders IKP: har hatt sommerferie siden sist. Og skal på ledergruppemøte med instituttet på 

mandag. 



Maren og Silje IBA: Silje er påtroppende ITV. Siden sist har vi vært å hilst på alle nye 

studentene samt fått informert de om ITV og KTV. 

Ninni LUR: Jeg har hatt overføringsmøte med Anna, vært i møte med de andre LTV-ene og 

presentert meg for de nye førsteklassingene på LUR. 

 

Diskusjonssaker: Ingen 

 

Orienteringssaker: 

 

• Møtetegn  

En kort orientering om hvilke møtetegn vi bruker i studentrådet NV. 

 

• Konsulentens rolle v/Nina  

Studentrådet NVs konsulent Nina Westerlund Støen presenterer seg og informerer om 

hvordan hun kan bistå de tillitsvalgte. 

-Har overordnet administrativt ansvar for studentrådet.  

-Dette innebærer blant annet registreringer, oppdateringer av epostlister, refusjoner, 

bestillinger, påmeldinger ol. 

-Ta kontakt uansett hva det måtte være. Åpen dør og er der for dere. 

-Også hvis ITV-er vil snakke med noen andre enn FTV-ene. 

-Forventer at dere sjekker mail, og svarer hvis jeg spør om noe.  

-Forventes også at møter og seminar i vervet som tillitsvalgt prioriteres foran andre opplegg i 

frivillige verv da dette er et betalt verv.  

 

• Slack og T-område v/Karl Kristian 

Informasjon om nettbaserte arena. 

- Mail er hovedkanal ved info. 

-Slack er lavterskel fora for å dele info ol. 

-Hvis noen ikke er inne – gi beskjed til ftv-ene. Husk å skru på VARSLER. 

 

Sosialkomiteen – Anders og Hedda fortsetter i komiteen.  

 

• Seminar v/Karl Kristian 



6. til 8. September blir det studentrådsseminaret. Her er det obligatorisk oppmøte. Alle skal 

ha fått epost med påmeldingsskjema. Mer informasjon kommer.  

- Skal arrangere seminaret sammen med SR-IV.  

- Fredagen 6. sept er det først tillitsvalgtkonferansen som det oppfordres sterkt til å delta på. 

Melde dere på! Og ikke minst sende dette videre til KTV-er og PTV-er slik at de også kan 

delta. 

 

• Kontrakt – info ved Emma 

Alle som sitter i Studentrådet NV skal ha kontrakt med instituttet. Snakk med dine 

medtillitsvalgte om hvordan dere får dette på plass. 

-Veldig viktig at alle ITV-er har fått kontrakt. Send bekreftelse til FTV-er når det er i orden. 

Ofte HR-ansvarlig på instituttet som ordner dette. 

 

• PTV-oversikt v/ Emma 

Det må sjekkes om alle programråd tilhørende NV-fakultetet har riktig programtillitsvalgt. 

-Alle ITV-er skal sikre at de er «valgt» og at riktig person sitter der. 

-Nettsiden studentrad.no (velg NV) og der er det en lenke til studenttillitsvalgte i 

studieprogramråd – alle ITVer skal se over listene og sjekke at det er riktig navn som står 

oppført. Hvis ikke SI i fra – så dette blir riktig. Sende rettinger på mail til Karl Kristian.  

 

• Tidspunkt for Studentrådsmøte høsten 2019 v/Emma 

Vi setter tidspunkt for høstens studentrådsmøter. Gi beskjed til oss om du skulle ha 

obligatorisk opplegg som kolliderer med møtetidspunktene. 

-Har funnet forslag til møtetid – finne ut om dette kan passe for de fleste.  

-Det forventes at vanlige forelesninger som ikke er obligatorisk droppes for SR-møter. 

- Mandag 14:15 – 16 

- Onsdag 10:15 – 12 

-Torsdag 12:15 – 14 eller 14:15 – 16 

- Ca hver 3. uke 

-Det vil sendes ut mail om dette hvor dere kan stemme på tidene. 

 

• Kontortid v/Emma 

Alle tillitsvalgte skal ha kontortid minimum 1 time hver uke. Finn et tidspunkt som passe for 

deg og send dette til oss. 

-Oppfordrer til å finne et sted hvor dere er mest mulig tilgjengelig for studentene på institutt. 

Gjerne på linjeforeningskontor.  



-Send inn tidspunkt på tid og sted på mail til FTV-er. Skal lage plakat med info om dette. 

- FRIST torsdag 22. aug 

-UKENS TEMA: hver gang det er SR-møte velges et aktuelt tema som skal være «fokus» 

under kontorvaktene. Ofte tema som en ønsker å jobbe med i SR eller få innspill til ulike 

saker en jobber med.  

- Tema blir;  

-«Velferdsordningen til SR-NV». Nytt av året. 60.000,- skal deles ut. Se nettside. 

Søknadsfrist 16. sept. Se kriterier og mer info på nettsiden. 

 

• Photo shoot og utdeling av genser + mapper (til de nye) 

Vi tar bilder av de nye til plakaten og deler ut studentrådsgensere. 

 

Eventuelt:  

-Obs: skal være felles allmøtetid mandager 14:15 - 15– Send tilbakemelding til 

timeplan@adm.ntnu.no om du har undervisning da. Ingen studenter ved NTNU skal ha 

undervisning i det tidsrommet. 

-Sak fra Ragnhild FTV – videresender mail om digital eksamen til alle i SR. Høring – frist 26. 

aug. Alle som har innspill sender på mail til FTV-ene.  

-Innspill under møtet – fine lokaliteter – men få som kunne bidra ved tekniske problemer i 

lokalet. 

-Varierende grad hvor fornøyde de er – noen fag gjør det vanskeligere å utføre det digitalt.  

-Eksamensvaktene hadde ikke fått beskjed om hvordan man skulle se at de hadde levert.  

-Noen hadde ulovlig hjelpemiddel med på eksamen – men ble ikke oppdaget/tat tak i av 

vaktene.  

Sende inn innspill til FTV-er. Viktig med alle bidrag – hva som fungere og ikke fungerte. 

 

Møtekritikk: 

Skypeproblemer. 

Konsulent skal se til at konsulent i Ålesund (Maria Valderhaug) ordner med møterom med 

Skype for de i Ålesund. 

 

Møtet hevet – 13:25      
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