
 

 

 

  

 

  Møtereferat   

  

Til:    Medlemmer av Studentrådet NV 
 

Fra:    Studentrådet NV  
 

Gjelder:    Studentrådsmøte   
 

Møtetid:    14.15 – 16.00  Møtested:   Store møterom  

Dato:   11.11.2019                                    Referent:  Nina Westerlund Støen 

 

Tilstede: Eva Malene Stirø (IBT), Joachim Ågotnes (IKP), Simon Geithus (FTV), Karl 
Kristian Ladegård Lockert (FTV), Bendik Støa Sannes (IMA), Henrik Jirachote 
Carlsson (IBI), Ingvild Sandvin Groven (IBI), Rebekka Wiik Eckhoff (IBF), Steffen E. 
Snippen Moe (NANO), Ragnhild Sødal Gjennestad (FTV), Rebekka Stenersen (IMA), 
Anders Siwadune Bendiksen (IKP), Kristin Smalberget (IMA), Vegard Undheim (IFY), 
Lise Kaulum (IFY), Maren Sofie Strand Selven (IBA), Silje Bogø (IBA), Gabriel Johan 
Roland (IBT), Emma Elisabeth Farstad Cherrie (FTV), Bettina Eikefet Knudsen (IBF) 

Frafall: Alexandra Villanger (IKJ), Jonatan Anssi Jussila (IKJ), Hedda Sofia Landa 
(IBT), Ninni Marie Unneberg (LUR) 

Observatør: Tobias Røed (Internasjonalt ansvarlig i Studenttinget) i Annbjørgs fravær 
og nyvalgte ITV-er, PTV-er og FTV-er. 

 
Møteleder: FTV Ragnhild Sødal Gjennestad 
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Saksliste: 

Godkjenning av innkalling og referat. 
- Godkjent. 

Runde rundt bordet: 

Maren og Silje IHA: Vi har stått på stand og promotert valg. Fått kontor som vi deler 
med linjeforeningen. Vært i møte med instituttet etter at en student ble nektet 
eksamen på grunn av mistet lab, ble enige om å innføre gode retningslinjer for å 
unngå forskjellsbehandling. 

Hedda IBT: Kunne ikke møte i dag dessverre. Siden sist har jeg vært på dialogmøte, 
allmøte til SR-NV, faglærermøte og planleggingsmøter til julebordet, i tillegg til 
kontortid samt snakket med påtroppende ITV for Matteknologi. 

Gabriel IBT: Siden sist har jeg gjort følgende; Vært på faglærermøtet med instituttet 
og stått på stand for SR. 

Bendik IMA: Stått på stand og skapt blest om valg.Vært på to prøveforelesninger i 
begynnelsen av prosess for ansettelse av ny foreleser innen nanoteknologi (to 
gjenstår). 

Lise IFY: Siden siste har det vært en god del blesting til valget. Vegard lagde blant 
annet en fin PowerPoint som vi brukte til å bleste i forelesning som ligger i T-område. 
Sendte også ut en mail til alle studentene ved FYSMAT, mailen ligger på T-område. 
Har vært på dialogmøte ved instituttet der de snakket om implementering av 
bærekraft i emner samt hvordan fakultet kan bli mer bærekraftig i henhold til FNs mål. 
De tok også opp problematikken med liten gjennomstrømning av studenter ved 
fysikk. Etter Dialogmøte har jeg også vært på styremøte ved instituttet. Der snakket 
de om hvordan de skulle utnytte arealene sine best mulig. I forbindelse med 
studentbarometeret fikk jeg ordnet det slik at instituttet inviterer på pizza mens folk 
besvarer undersøkelsen. De innvilget hele 6 000 kr til pizza. Har også vært i møte 
med linjeforeningen Nabla, der vi snakket om samarbeid og hvordan jeg kunne nå ut 
til studentene. Kom fram til at jeg skal bruke mail som hovedkanal for å nå frem til 
studentene. 

Rebekka IMA: Siden sist har jeg stått på stand og blestet valget på bla. på genvors. 
Jeg har vært på 3 prøveforelesninger, og snakket litt med instituttleder angående en 
sak fra forrige semester som må følges opp videre. Har også vært på møte med 
Utdanningsutvalget sammen med de andre ITVene fra IMA. 

Tobias STi: Vi hadde det siste offisielle Studenttingsmøtet på torsdag. Her møtte vi 
på en av de utfordringene vi også har hatt tidligere i år, nemlig at vi ikke var 
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vedtaksdyktige. Derfor måtte vi få tak i vara-representanter for å fylle opp nok seter 
rundt bordet til at Studenttinget kan vedta politikk. En times tid etter at møtet var satt 
opp til å starte ble Studenttinget omsider vedtaksdyktige og vi fikk vedtatt mye god 
politikk. Studentvalget er avsluttet og allerede på torsdag vil det konstituerende 
Studenttingsmøtet finne sted. Her vil de nyvalgte Studenttingsrepresentantene velge 
sin leder, og det øvrige arbeidsutvalget. Det oppfordres på det sterkeste å delta på 
dette møtet dersom man har mulighet til det. 

Simon FTV: Eg har vore på ledermøte og forhåpentligvis fiksa leseplasser til 
bachelorstudenter ved Kalvskinnet i vår, og vore på FTV-forum der vi snakka litt om 
PTV-ordninga. Så har eg stått litt på stand. 

Bettina og Rebekka IBF: Siden sist har Rebekka E og jeg hatt kontortid, stått på 
stand på Øya, og vært på prøveforelesninger. Sammen med den pedagogiske komite 
har vi kommet frem til en rapport som er sendt videre. Vi har også hatt en liten sak 
om misnøye mot en underviser, og håper det skal løse seg veldig snart. 

Anders IKP: Siden sist har jeg vær på ledergruppemøte, styremøte, dialogmøte og 
planlagt julebord. 

Eva IBT: Siden sist har jeg deltatt på dialogmøte med fakultetet og instituttet, hvor 
studentene fikk litt kritikk for at vi ofte legger hovedekskursjonen i tredje klasse til 
Asia (med tanke på miljøet). Jeg har også vært på faglærermøte med instituttet, og 
ellers blestet i forbindelse med valget. Jeg har forsøkt å heve svarprosenten på 
studiebarometeret, men sliter med å nå studentene ved det toårige masterstudiet 
MSBIOTECH. 

Ragnhild FTV: Vi FTVene har hatt SR-pres for linjeforeningene og forberedt og 
gjennomført allmøte. Jeg har også vært i ledergruppemøte og på FTV-forum. På 
FTV-forum ble det blant annet tatt opp et rektorvedtak som sier at det er studentrådet 
som skal oppnevne PTVer som sitter i programrådet. Ved NV fortsetter vi å ha den 
praksisen vi har i dag ettersom den fungerer for oss.  

Henrik IBI: Siden sist har jeg og Ingvild hatt kontorvakter og sendt ut nyhetsbrevet 
vårt Snail Mail. Vi har også blestet studentvalget og studiebarometeret, samt vært på 
møte med instituttets utdanningskomité, hvor blant annet studieplaner og 
opptaksrammer ble tatt opp og diskutert. I tillegg har jeg vært på utvidet 
ledergruppemøte på instituttet, der instituttets utvikling de to siste årene ble 
gjennomgått og diskutert og videre planer og ambisjoner ble presentert og gitt 
tilbakemeldinger på. 

Joachim IKP: Siden sist har jeg stått på stand for valget. I tillegg har jeg vært i 
faggruppemøte og styremøte med instituttet og i dialogmøte med fakultetet med 
instituttet. Jeg deltok også på allmøte for Studentrådet-NV. 
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Emma FTV: Planlagt og gjennomført SR-press, et samarbeidsmøte med 
linjeforeningene. Deltatt i formøte til NTNU-styret hvor vi diskuterte løsninger for IHS 
og nye reglement for IPR. Planlagt og gjennomført valg og allmøte. 

Ninni LUR: Siden sist har vi hatt allmøte for LUR hvor vi gjennomgikk 
høringsrapporten og tok i mot innspill, valgte ny FUL-representant og hvor LTV for IE 
holdt appell. Vi har også hatt oppstartsmøte med arbeidsgruppe for identitetsareal for 
LUR. Jeg har vært i møte med Programrådet for LUR. Har også jobbet med å få 
tilbakemeldinger fra SR-NV om høringssak, og fått én tilbakemelding (dessverre litt 
for sent, men jeg prøver å ta det med i det videre arbeidet likevel). 

Orienteringssaker: 

• Arbeidslivsrelevans i disiplinfagene.  
FTV Karl Kristian orienterer. Har deltatt på seminar med NOKUT, oppstartseminar 
hvor det ble jobbet frem og formulert spørsmål om dette tema som skal sendes til 11 
tilfeldige og ulike studieprogram som skal svare på dette. (Det er Studieprogramråd 
som gjør dette, og på NV er det kun fysikk som er utvalgt). 
 

• Seminar og tillitsvalgtkonferansen 
Informasjon om vårens oppstartseminar og tillitsvalgtkonferanse. 
Tillitsvalgtkonferansen skal holdes fredag 7. februar – og påfølgende oppstartseminar 
for studentrådene resten av helgen fra fredag ettermiddag til søndag formiddag.  
Hold av helgen – deltagelse er obligatorisk.  
 

• Kort orientering om valget. 
FTV Ragnhild informere om oppslutning og resultater. Runde rundt bordet på reelt 
antall på hvert institutt da manntall ikke stemmer.  
 

• Kakefredag og julebord  
NV har kakefredag her på Gamle fysikk på fredag. Alle som vil kan komme og bake 
kake og lage Kahoot på torsdag ettermiddag hjemme hos Ragnhild. Vi skal også ha 
vinlotteri. Håper alle kan komme på fredag kl 11:30-12:30. Opprettet et Facebook-
arrangement.  
Julebord; Har alle satt seg opp på mat-listen? Husk peanøtt-allergi på gangen.  
 

Diskusjonssaker: 

• SR-sak 22/19 Ønsker til siste studentrådsmøte 25/11? 

- Hva vil vi ha av innhold? Sosialt eller ordinært møte?  
- Innspill;  
- Erfaringsoverføringsworkshop?  
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- Pause fra eksamenslesing med egen lunsj, og pepperkaker og gløgg fra SR. – 
Det var et populært forslag, legger opp til det i stedet for et ordinært møte, og med 
en liten gjennomgang av den nye samarbeidsavtalen med Studenttinget og 
Studentrådene ved NTNU.  
 
 
 

• SR-sak 23/19 Ukens tema 

En oppsummering av ukens tema (Valg & studiebarometeret), og valg av nytt tema. 
 
Valg;  
Innspill fra ITV Vegard Undheim: «Siden det var flere ITV valg med mer enn 2 
kandidater kan det kanskje være verdt å vurdere å innføre en form for preferansevalg 
til neste valgperiode. Et slikt valgsystem utnyttes allerede til å velge STi-
representantene.» 
 
 
Studiebarometeret - Frist for å svare er 12. november.  
Fysikk har pizza-arrangement for å svare på dette.  
IMA har kake-arrangement.  
IBF – instituttledelsen har lovet gavekort på pizza til alle på studiet hvis de kommer 
over 80% svarprosent.  
IBI – foreleser satte av tid i forelesning for at de skulle kunne få svare på dette. 
 
Neste ukes tema:  
Forslag;  
Eksamen, alltid en del problemer. 
«Movember» – synlighet rundt dette. 
Orientere studenter om hvem de nyvalgte er.  
 
Ukens tema blir – «Orientere studenter om nyvalgte + fokus på «Movember»» 

Eventuelt 

- Hvor kan en gå hvis en får mange eksamener samtidig?; 
Ta kontakt med forelesere tidlig i semesteret, og med eksamenskontoret. 
 

- Samarbeidsavtalen med Studenttinget og Studentrådene ved NTNU 
Den forrige var fra 2008, og er nå revidert og kommet med noen endringer. FTV-
ene har vært litt kritiske til prosessen. Har et godt samarbeid med STi og FTV-ene 
er veldig glade for dette samarbeidet.  
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- Det de synes er litt vanskelig er formuleringen at det skal «strebes etter å delta på 
STi-møter». Dette står ikke i stillingsinstruksen til FTV-ene og de er usikre om de 
har kapasitet til dette i tillegg til alle andre møter de skal delta i. Men det påpekes 
at «å strebe etter» ikke betyr at de må delta. Den vedtatte avtalen sendes ut til 
hele studentrådet og tas opp på neste SR-møte. 
 

- Høring fra Ninni LUR  
Kveldsforelesninger. 
Vet noen i SR om dette er relevant for seg? Kom med tilbakemeldinger til henne.  
Frist i kveld 11. november. 

Møtekritikk 

Litt rotete med tanke på kommunikasjon med Ålesund, og at kamera ikke virket.   

Diggerunde 
 

 


