
 

  
 

  Møtereferat   
  

Til:    Medlemmer av Studentrådet NV 
 

Fra:    Studentrådet NV  
 

Gjelder:    Studentrådsmøte   
 

Møtetid:    14.15 – 16.00  Møtested:   Store møterom  

Dato:        24.10.2019      Referent:  Nina Westerlund Støen 

 

Tilstede: Eva (IBT), Alexandra (IKJ), Joachim (IKP), Simon (FTV), Karl Kristian (FTV), 

Hedda (IBT), Bendik (IMA), Henrik (IBI), Ingvild (IBI), Rebekka (IBF), Jonatan (IKJ), Steffen 

(NANO), Ragnhild (FTV), Rebekka (IMA), Anders (IKP), Kristin (IMA), Vegard (IFY), Lise 

(IFY), Maren (IBA), Silje (IBA), Gabriel (IBT), Emma (FTV), Ninni (LUR). 

Frafall: Bettina (IBF) 

Observatør: Annbjørg (STi), Julie (vikar) 

 

Møteleder: FTV Simon 

 

Saksliste: 

Godkjenning av innkalling og referat 

- Ingen innvendinger. Godkjent. 

 

Runde rundt bordet: 

Hedda IBT: Faglærermøte, stått på stand på kalvskinnet, møte om rekruttering med ledelsen 

og ragni som jobber med kommunikasjon og rekruttering på fakultetet (diskuterte hvilke tiltak 

vi skal gjøre for å forbedre rekrutteringsprosessen på mattek: blant annet endring på tekst og 

video på nettside og tur til utdanningsmesse i januar i bergen og stavanger, innføring av 

bærekraft i Intromat emnet), hendvendelse om foreleser som ble håndtert via dialog, 

valgkurs med studenttinget, møte med studenttinget om å holde Kalvskinnet døgnåpent i 

eksamenstiden, rekruttering og kontortid. 



Steffen NANO: Ukentlig kontortid. Vært i møte med tillitsvalgte på studiet MTNANO samt 

Lese-og skriveminister. Deltok på ledermøte for IFY. Deltok på møte med SPR for 

MTNANO. 

Ninni LUR: vært i møte med Programrådet LUR. Sendt forberedt vara (Siri Eskeland, FUL) til 

møte med Studiekvalitetes utvalget. Holdt møte med alle KTV-ene og valgt inn midlertidig 

KTV for 4. klasse siden egentlig KTV har permisjon. Løpende dialog om identitetsareal. 

Workshop for nettsidene til MLREAL. Vært i møte med Studentrådet Lektor. 

Maren og Silje IBA: Siden sist har jeg og Silje hatt møte med KTV og ITV forum med alle 

ITVer i Ålesund. Vi har også vært på møte med instituttet angående studentbarometeret, 

hvordan vi skal få studenter til å svare samt informasjon om undersøkelsen. Forrige uke var 

det møte i parlamentet og møte om det nye studenthuset. Vi har også jobbet en del med å 

rekruttere ny ITV, vi har tatt kontakt med kandidater personlig og skal stå på stand neste 

uke. 

Alexandra IKJ: Jeg har vært på HMS-runde på instituttet, og laboratoriene vi besøkte var 

tilfredsstillende. Ellers har jeg vært på ledermøte med instituttledelsen, hatt kontortid og stått 

på stand med de andre ITVene på MTKJ. 

Jonatan IKJ: Har stått på stand med Eva! 

Rebekka IMA: Siden sist har jeg vært på prøveforelesning og intervju ifm ansettelse av en ny 

professor på instituttet. I tillegg har jeg også vært på møte med linjeforeninger og instituttet 

med de andre ITVene på IMA, og har fått innkalling til HMS-runde den kommende uken. Jeg 

har også hatt kontortid og blestet valg, samt jobbet med å finne kandidater til ITV. 

Bendik IMA: Kontortider. Møte med instituttleder med ITV-er for IMA og linjeforeningsledere. 

Gjort instituttet oppmerksom på at det er fag det mangler referansegrupper i. Dette blir nå 

tatt tak i. Stått på stand og promotert Studentrådet og valg. 

Kristin IMA: Har hatt kontortid, vært på møte med instituttleder og linjeforeningsledere, og 

stått på stand. 

Joachim IKP:  Siden sist har jeg stått på stand med resten av ITVene fra HC og hatt 

kontortid på HC-Kontoret. Jeg og Anders har også tatt opp en forespørsel om et fag fra en 

student videre med emneansvarlig i faget. 

Henrik og Ingvild IBI: Siden sist har vi ITVer på IBI hatt kontortid, sendt ut Snail Mail (vårt 

ukentlige nyhetsbrev for biologistudenter med ulike frister, nyheter og happeninger), vært 

ukas tillitsvalgte og stått på stand og blestet studentvalget. 

Vegard IFY: Jeg har vært på ledermøte på IFY og snakket om budsjett og institutt struktur. 

Jeg og Lise var også på HMS møte og skal være med og befare studentarealer iløpet av 

semesteret. En student har ennå ikke fått ny vurdering etter å ha klaget på første vurdering 

av kont.eksamen. Jeg har sendt mail til personen som har ansvar for vurdering og avventer 

respons (da han var bortreist denne uken). Jeg her også stått på stand og fortalt om 

studentvalget, samt deltatt på standkurs. Vi har også jobbet en stund med ombygging av 

fysikkland (C3) som vi var fortalt skulle begynnes å bygge på i starten av november en gang, 

og at endelig info kom nærmere bygging. Nå på tirsdag 22.10. fikk vi beskjed om at 

byggingen begynner på onsdag 30.10. Studentene har reagert på det korte varselet, samt 

mangel på offisielt info fra instituttet direkte. Dette har IFY beklaget og mail skal sendes 

snarest til studentene. I mellomtiden har jeg skrevet info på tavler på rommet, samt lagt ut 

info på linjeforeningens informasjonskanaler og snakket om det på kontortid. 



Lise IFY: Siden sist at har jeg vært på ledermøte på instituttet. Vært på møte HMS-møte. 

Der vi ble enig om at studentrepresentanter på instituttet skulle få bli med på en HMS-runde 

som gjennomgår studentarealer. Vært på møte om fysikkland. Ble gått gjennom hvordan 

ulike løsninger som vil gi best mulig læringsutbytte. Fått inn en sak om dårlig vurdering av 

eksamen. En student hadde klaget på en hjemmeeksamen der noen personen hadde jobbet 

sammen med hadde fått bedre karakter enn vedkommende (de hadde relativet like 

besvarelser). Etter klaging ble studenten med høyere karakter trukket ned. Emneansvarlig 

sa det var en feil i sensuren. Videre ville ikke instituttet møtes til et møte. Dermed var det en 

del rot. Saken er nå på vei til å bli løst. Snakket blant annet med studentombudet. Stått på 

stand og hatt kontortid. 

Rebekka og Bettina IBF: Siden sist har vi hatt kontortid, prøvd å finne nye potensielle 

kandidater og vært på prøveforelesninger med middag. 

Emma FTV: Har deltatt på NVUU hvor vi diskuterte handlingsplanen til NV og 

referansegruppesystemet. Har også vært på Ledergruppemøte, SR-siv.ing møter, FTV-

forum, Stimøte, samarbeidsmøte med linjeforeningene og formøte til UU. Sammen med 

FTVene har jeg planlagt Allmøte, SR-press og valg, og delt ut velferdsmidler. 

Gabriel IBT: jeg har vært på prøveforelesning. Har snakket med studentombudet angående 

begrunnelse ved eksamen. Har vært på kontortid. 

Ragnhild FTV: Har vært i ledergruppemøte, FTV-forum, valgkurs arrangert av studentene i 

styret og et møte med linjeforeninger og fakultetet. FTVene har også delt ut velferdsmidler. 

Eva IBT: Siden sist har jeg deltatt på faglærer møte med instituttet, og tatt videre en rekke 

henvendelser. Jeg har tatt opp problematikk om begrunnelse på eksamen i et emne hvor 

begrunnelsen kun var en henvisning til LF. Jeg har snakket med studieveileder om mulighet 

til å samarbeide på tvers av instituttene for å fordele lesesalplasser. Jeg har svart på en 

henvendelse fra en student som hadde en eksamen som ble flyttet etter fristen for å melde 

seg opp i dag var gått ut, slik at det krasjet med en annen eksamen. Det ordnet seg for 

vedkommende. 

Karl Kristian FTV: Siden sist har jeg vært i ledergruppemøter, hvor vi blant annet har blitt 

orientert om nye krav fra forskningsrådet om 40% kvinnelige senterledere i den nye SFF-

utlysningen. (Senter for Fremragende Forskning). Vi tok opp saker om klagerutinger knyttet 

til Inspera, og fått prodekan Magnus Kahrs til å se på saken. Ferdigstilling av tildeling av 

velferdsmidler har også tatt en del tid, samt planlegging av valg, SR-pres, og allmøte. 

Simon FTV: Eg har vore på NVUU og snakka om handlingsplanene 2020, der det var 

poengtert at det er viktig at identitetsarealene kome på plass. Det var og snakk om 

revidering av referansegruppeordninga. Eg var og på SR-FUI der det var snakk om 

alternative veger inn til studiene. F.eks. y-vei. 

 

Orienteringssaker: 

• Orientering om velferdsmidlene 

- FTV Simon informerer. Info om dette ligger tilgjengelig for alle på T-området. Alle 
søknader og kriterier. Prioriteringsliste på søknadene. Som det står i vedtektene skal 
det være sosialt (helst), på tvers av linjene, samarbeid på tvers er viktig og vil bli 
prioritert. Også prioritere de som har lite midler eller støtte fra andre. Trenger ikke å 
være så store grupper for å få det innvilget, hvis formålet er godt. Viktig å sette seg 



inn i vedtektene slik at de ikke søker om feil ting, for eksempel alkohol, som vil gi 
avslag. 

• Kort innføring i slack 

- FTV Ragnhild informerer og viser via delt skjerm på TV-skjerm. Vil gi en kort 
innføring i hvordan man bruker slack, sånn at vi vet at alle har logget seg på alle 
kanaler og får alle varsler så de får med seg all informasjon som deles. Vi ønsker at 
dere «reagerer» på det som legges ut, like el annet. Får se at folk har fått det med 
seg, og også hyggelig å få noen reaksjoner. Man kan også kommentere inne på 
tråden/innlegget. Vi ønsker at slack skal være mer lavterskel enn å sende mail – vil 
at det skal være lettere å dele ting, og spørre om ting.  

Diskusjonssaker: 

• SR-sak 20/19: Workshop «Stand» 

- FTV Karl Kristian informerer.  

- Valg: Hva er greit av promotering? 
- Hvordan sikre kandidater 
- Holdninger når man snakker om stillingen 
- Jobbe med ulike caser 
- Bleste i forelesning – lage felles powerpoint til dette – mulig en for å stille til valg, og 

en for å stemme. 

Forslag til hvordan promotere; 

- Bruke Facebook til å promotere.  

- Spørre om linjeforeningene kan legge ut på deres sider.  

- Kullgrupper også, alt mulig som studenter ved NV er medlemmer av.  

- Få flere til å stille til valg 

- Flere linjeforeninger har generalforsamling de to neste ukene – be om at det blir tatt 

opp der. 

- Innsida? Ikke så mye brukt, men kan legge ut bare for å ha brukt det som en 

infokanal også.  

 

Sikre kandidater; 

- Hvordan gjøre dette?  

- Følge opp folk personlig og direkte – få de til å legge inn frister i kalenderen sin.  

- Minne på gjennom om frister gjennom de kanaler vi har brukt. 

- Fokusere på engasjerende opplegg, ikke så mye på lønn. Skal ikke være lønn som 

gjør at de tar vervet. Viktig at de er engasjert 

- Snakk om det du selv syns er gøy med vervet 

- Fortelle at du kan ha en stemme, være med på å bestemme ting, og se på hvordan 

inst og fakultetet fungerer. 

- Mye sosialt og gøy også – ikke bare jobb 

- Viktig rolle, bindeledd mellom studenter og instituttet 

- Ikke så tidkrevende.  

 

Hva snakker vi om på stand? 

- Har du hørt om studentrådet nv? 



- (mange har dårlig tid – ikke tid til å høre på så mye saker ol) 

- Vil du stille? Eller vet du noen som kan passe seg?/nominere? 

 

Powerpoint – ta med frister! 

 

- Bilder fra seminar i slideshow – vise på stand– evt en «promo-video»? 

• SR-sak 21/19: Ukens tema 

- FTV Simon orienterer. Har noen forslag til annet tema enn valg? 

- Ukens tema: Studiebarometeret i tillegg til generelt valgfokus.  

 

- Forslag til ukens tema senere; holdninger til kveldsforelesninger? 

 

Effektiv el ikke effektiv med tanke på forrige ukens tema (stand, 

«synlighetskampanje»)? 

- Mange har fått vite at vi eksisterer.  Bra med stand. Hyggelig. 

- Forslag til forbedring – hva med å ha lignende stand med ukens tillitsvalgt sånn at 

det blir mer jevnt gjennom hele året – blir mer synlig, og ikke bare når det er valg.  

- Henge opp banner i trappen på realfagsbygget (må søke om det). 

- Litt vanskelig å stå på stand på Øya, lite folk i gangene utenom pauser utenfor 

forelesningssaler mellom forelesninger.  

- Ha med seg en bolle med kjeks og stå utenfor forelesningssaler var vellykket i fjor. 

 

Eventuelt 

- Nettsiden er ikke oppdatert. 

 

Møtekritikk 

- Dårlig rullering av frukt på bordet ☺ 

 

 

Diggerunde ☺ 

 

Møtet hevet 16:04 

 


