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Saksliste:
Godkjenning av innkalling og referat

Runde rundt bordet
Inkludert beskrivelse av hva runde rundt bordet er og kort presentasjonsrunde
av alle medlemmer i studentrådet og fagpolitisk ansvarlig Håkon Gravem
Isaksen fra Arbeidsutvalget i Studenttinget som skal følge opp SR-NV.
Gina IKP: Vi har begynt planleggingen med oppstart og rammene rundt
referansegruppeforum, som skal være en samling av alle som sitter i
referansegruppene i emnene på IKP. Skal på ledergruppemøte i morgen.
Bendik IMA: Ikke gjort noe spennende siden sist.
Simon FTV: Eg har vore på NVUU, der har vi snakka om studieportefølja,
alternative veger inn i studier og ein arbeidsgruppe som skal drøfte kurs for
forelesere innanfor programering for studentar. Så var eg på Værnes, der
snakka vi om FTS (Fremtidens teknologistudier). Dette omhandler å sjå over
og potensielt endringe i opplegget til alle teknologistudier på NTNU.
Ragnhild FTV: Siden sist har jeg vært på flere ledergruppemøter. Der har det
blant annet blitt tatt opp fra instituttene sin side at studiekonsulentene ikke
fungerer som de skal og at studentene ikke får svar. Særlig på IBT er dette
noe som fungerer dårlig for tida. I handlingsplanen for fakultetet for 2020 står
det blant annet at man ikke skal sette inn vikar dersom det ikke er kritisk
(dette for at de har ansatt flere administrativt ansatte på fakultetsnivå som
skal kompensere for dette og skal bidra med støtte ved sykemelding ol.),
ansettelse at fakultetsadministrativt ansatt på studentsiden har blitt utsatt og
ligger ikke i planen for 2020, dette betyr at dette potensielt kan bli et problem
siden det ikke er noe støtte å ta av. Det er derfor viktig at alle sier ifra til
instituttleder eller studieuprogramleder dersom studiekonsulenten ikke er
tilstede for studentene (feks svarer på mail ol.) så man gir tydelig beskjed til
ledelsen dersom dette er et problem. Annet som har blitt tatt opp er blant
annet at noen studenter ikke hadde fått innvilget erasmus-midler og har blitt
satt på venteliste, dette er fordi NTNU ikke har fått nok midler i forhold til antall
studenter som har søkt, NTNU har nå fått nye midler, så det løser seg mest
sannsynlig. Noe disse studentene også opplevde var å ikke få svar fra
internasjonalseksjon anngående godkjenningsrutiner ol., dette er det lurt å
være obs på, og vi vil gjerne ha beskjed dersom dere hører om lignende
episoder fra deres medstudenter. Jeg har også vært i FTV-forum der vi blant
annet prata om å samarbeide med å stå på stand i løpet av semesteret med
IE - forrige semester ga ITVene utrykk for at studentrådet burde være mer
synlig i løpet av semesteret, det å stå på stand utenom valgtiden er eksempler
på dette og noe vi burde diskutere på et senere møte. Jeg og tidligere FTV
Karl Kristian har vært på juleavslutning hjemme hos dekanen. Meg og Simon
har også deltatt på fakultetsdagen. Ellers så jobber vi med å koordinere det

nye FTV-teamet og har blant annet vært på kurs i arbeidsmiljø og
kommunikasjon. Vi jobber også med planlegging av seminar.
Silje og Amina IBA: Siden sist: Kalt inn til KTV-møte på IBA. Skaffet fast
kontortid – f.o.m tors 30.01 kl 12.30 til 13.30. Amina har hatt overlapp med
Maren. Møter med instituttet ang rekrutteringsdag i mars. Startet dialog med
parlamentet. Begge møter på neste møte for å diskutere hvordan vi ønsker å
ha det og hvilken rolle som er mest hensiktsmessig at vi tar på oss opp mot
parlamentet i Ålesund. Møtet er den 28.01. Informert tillitsvalgte om TVK.
Aurora og Rebekka IBF: Siden sist har vi vært på programrådsmøte og HMSrunde.
Vebjørn IFY: Spurde etter ønskjer til kontortid frå studentane, men fekk ikkje
svar.
Kristin IMA: Kontortid. Flere prøveforelesninger/intervju for ny professor i
nanoteknologi. Møte om uteområdet på Kalvskinnet: hva ønsker studenter og
ansatte seg, og idèmyldring om hvordan campus kan gjøres mer åpent og
synlig for publikum.
Selina IBT: Siden jeg ble valgt, har jeg hørt med veileder om hvor man kan ha
kontortid, da linjeforeningskontoret er veldig isolert, og bestemt tid for å ha
kontortid. Ellers har jeg fått ordnet klassetillitsvalgte for alle klassetrinn, da det
bare var en for hele studiet fra før.
Vanja IKJ: Eg har vore på ledermøte med instituttet der vi snakka om status
på nettsidene til IKJ og retningslinjer for årsmerking av kjemikalier på
instituttet.
Malin FTV: Frå leiargruppemøtet til fakultetet 21.01.2020. NV har stor andel A
på masteroppgåver, i snitt 30%. IFY har størst andel på mellom 40-60% dei
siste åra. Vil ha bærekraft inn i studia.
Hanne IBT: Møte ang. HMS-runde på IBT, hvor de gikk gjennom resultatet av
en spørreundersøkelse om HMS-opplæring gitt ansatte og master-studenter
som er på lab. Generelt positive tilbakemeldinger, noen som ikke hadde fått
tilstrekkelig opplæring, må plukke opp disse.
Saker videre. En HMS runde høst og vår, ingen oppsamlingsrunder. Engelsk
som språk på HMS-info (NTNU wiki).
Rikke NANO: Har blitt valgt🤗Har deltatt på møte i fagteam, der fokus har
vært forberedelse av ny Lund-evaluering (ekstern evaluering av
studieprogrammet), forberedelse av felles fag seminar for mtnano og
forbedring av fagteams synlighet og informasjonskanaler.
Hedda og Henrik IBI: Siden sist har jeg og Hedda bestemt oss for hvilken
kontortid vi skal ha dette semesteret.

Nina konsulent: Konsulentens rolle; overordnet administrativt ansvar.
Økonomi, refusjoner, epost-lister, tilganger, registreringer, bestillinger, ol. Det
er bare å ta kontakt uansett hva det måtte være, også om en vil ta opp noe
som en ikke vil snakke med FTV-ene om.
Kontortid 9:00-15:00 (Onsdager på Øya/MTFS).

Orienteringssaker:


-

-

Viktig å unngå unødig støy med tanke på ITVer på Skype i Ålesund.
Innført bordskånere i filt for å redusere støy ved Skype-møter. Være mer
nøye på møtetegn og bordstyring. Unngå spising i møtet, samt fikling med
ting og papirer som lager lyd. Frukt vil sendes rundt før og etter møtet.
Gjennomgang av møtetegn.


-

Møtetegn og møtekultur
Orientering ved FTV Ragnhild.
- Innføring i møtetegn, møtestruktur og ordstyring

Datoer så langt dette semesteret
- ved FTV Ragnhild.

Tillitsvalgtkonferanse (07.02.20), seminar (07-09.02.20),
Dato for innsending av kontortider og ukas tillitsvalgt.
Møtetidspunkt for SR-NV.
Dato for søknad om velferdsmidler (01.02.20).
Allmøtetidspunkt 13.15-14.00 mandager. Dersom noen har undervisning i
dette allmøtetidspunktet skal det rapporteres til de som er ansvarlig for
timeplanlegging på instituttet.
Vil komme en mail med alle disse linkene, infoen og datoene slik at alt er
samlet et sted.


Kontrakt
Orientering ved FTV Ragnhild.
Alle skal ha dette. Spør med-ITV om hvor dette ble ordnet, og ved
problemer ta kontakt med konsulent Nina.



Forventningsavklaring
Orientering ved FTV Ragnhild. Orientering om forventning i forhold til
oppmøte, arbeidsoppgaver osv. Forventes at alle sjekke mail hver dag,
gir beskjeder om de ikke kan møte på møter, og ved behov for bistand
til arbeidsoppgaver.



Seminar
Orientering ved FTV Ragnhild.
- Liten orientering om hva som skjer på seminar.
Håper alle har mulighet for å delta på dette. Veldig lærerikt og hyggelig.
Kommer mer info og pakkeliste etter hvert. Kleskode til lørdagens
festmiddag blir studentergalla. Pynt deg med noe du er komfortabel i,

og ikke føl at du må kjøpe noe nytt.
Det blir ikke mat på bussen som i fjor da Tillitsvalgtkonferansen
begynner senere og lunsjen blir kl 14.
Bendik ITV melder seg til å være helgens fotograf.

-

 Sosialkomite i SR-NV
Fint å ha en sosialkomite, så de kan ta initiativ til å finne på noen
arrangement. Finne noen til å ta ansvar for dette. Dette utsettes til neste
studentrådsmøte, på seminaret.

Diskusjonssaker:
SR-sak 01/20: Kommunikasjonsarena
- Til nå har SR-NV brukt Slack som kommunikasjonsplattform i tillegg til mail.
Vi trenger en kommunikasjonsplattform for mindre formelle beskjeder eller
innlegg mellom oss. Det blir en diskusjon og bestemmelse på om vi skal
fortsette å bruke Slack eller om vi skal på over til plattformen Teams. Det blir
innføring i den plattformen som bestemmes.
Saken diskuteres. Ulike erfaringer. Blir bestemt at en skal votere over dette.
Slack; 5 stemmer
Teams; 10 stemmer
Stemmer blankt; 3 stemmer
Da blir det Teams, og det gjøres en visning av hvordan det brukes, og hvor en
skrur på varslinger. Kommer også en mail med how-to-teams.
SR-sak 02/20: STi-møter
Ved FTV Ragnhild
- Før jul signerte vi en samarbeidsavtale med Studenttinget, denne sier blant
annet at vi skal strebe etter at det møter opp en fra studentrådet på STi sine
møter, hvordan skal vi løse dette?
Saken diskuteres.
Innspill; rullering hadde vært best og mest rettferdig. Møtedatoene ligger på
nettsiden deres. Ofte langvarige møter, men kun 4 møter i løpet av
semesteret. Møtet er åpent for alle studenter, så alle som ønsker å dra kan
gjøre det i tillegg til at FTV-ene tar ansvar for å møte i disse møtene på
rundgang. FTVene skal sende innkallingen til ITVene slik at de som vil kan bli
med. Hadde vært veldig gøy å dra sammen slik at en kan treffes oftere og
være sammen mer også.
SR-sak 03/20: Ukens tema
- Ukens tema er et tema som man kan prate med sine medstudenter om
under kontortiden.

Forslag til tema; Høre om folk er fornøyde med undervisningsplanen sin?
Hvordan har det gått å få tilbake sensur/karakterer? Fristen for å søke om
utveksling 1. februar, informere om det. Tanker om lesesalsplasser, nok
plasser, og er de greie nok? Velferdsmidler, mulige ting det går an å søke
om? Sjekke eksamensdatoer, noen som kræsjer – viktig å si i fra tidlig.
Ukens tema blir: Gjøre seg kjent og presentere de nye ITVer og PTVer.
Orientere om søknadsfrist for utveksling 1. feb, høre om hvordan det er med
sensur/registrering av karakterer (sent og manglende), og om
eksamensdatoer kræsjer er det viktig å gi beskjed snarest for å rekke å
eventuelt få gjøre om på datoer.
FTV Ragnhild har meldt inn i ledergruppemøtet at det er karakterer som ikke
er registrert – dette hadde de ikke hørt om. Problematisk det har blitt sendt inn
karakterer innen sensurfrist, men likevel ikke lagt ut innen fristen.
Eventuelt
FTV Simon forteller om Fremtidens teknologistudier – workshop/infomøte som
er åpent for alle, 30. januar kl 16-18.
FTV Ragnhild – Oppnevning av interne medlemmer i studieprogramråd for
ingeniørstudiet i havbruk (BIHAV) – ITV Henrik på IBI stiller som representant.
FTV Ragnhild – orienterer om at det trengs en stud.repr i utvalg Fremtidens
teknologistudier – lønnet (stud.ass timelønn).
Møtekritikk
Diggerunde

Leverer ut gensere og tar bilder til plakat etter møtet er avsluttet.

