Møtereferat

Til: Medlemmer av Studentrådet NV

Fra: FTVer i Studentrådet NV

Gjelder:

Studentrådsmøte

Møtetid: 16.15 – 18.00

Møtested: Teams videokonferanse

Dato: 08.10.2020

Referent: Rajetha Sutha FTV

Tilstede: Rajetha Sutha, Malin Pettersen Seime, Michelle Angell, Jonas Låstad,
Hedda Førde, Erik Hvid Hundstad, Hanne Lunden, Selina Chuan, Malin Persdatter
Mørseth, Vilde Vraalstad, Vanja Thorbjørnsen Stavland, Mathias Hanson Gerace,
Gina Braathen, Mats Kulås, Margherita Akhtari, Jon Tobias Aga Karlsen, Siri
Andersen, Fredrik Framhus, Amina Cemalovic, Synnøve Dvergsdal, Bjarte Møllerup
Boge, Cecilie Græsholt, Vebjørn Sundal Førde, Aurora Isaksen, Mathilde Eiksund
Frafall: Nina Westerlund Støen
Møteleder FTV Jonas Låstad
Saksliste:
Velkommen ved FTV Jonas
Godkjenning av innkalling og referat
-

Godkjennes i møtet

Runde rundt bordet:
Jonas: NVUU og ledermøte, linjekontoret, allmøtet og valget
Rajetha: karantene
Malin: ledermøtet, medarbeidersamtale, velferdsmidler, ftv-forum, digitaliseringsprosjekt
som vurderes å sette i gang som går ut på å samle all informasjon på et sted. Alt i et - app.
Ønsker å modernisere studieprogramsidene. Jobber med valg og nominasjonsperioden.
Stillingsinstrukser og vedtekter - endres. Bl.a nytt navn åpent kontor.
Michelle: Møte med prodekanen og Magnus på NVUU. Valg av KTVer. Muntlig eksamen.
Diskutert eksamenspraksis. Dersom man er i karantene nå så kan man sende egenmelding
og dermed ta konten i august. Bruker unnskyldning for å droppe eksamen. Frist for
vurderingsform er 1.november. NTNU kan ikke garantere at 1000% gjennomført eksamen
etter fristen. Læringsaktivitetrapport for hvert institutt.
Mathilde: Være i Ålesund. Møtet instituttleder og frivillige organisasjoner, dessverre ingen
itver. Jobbet mye med valgstyret. Nominasjonsuka starter 12.oktober og er utvidet til
mandag 19.oktober. Invitasjon for allmøtet.
Gina: instituttleder, åpent kontor og KTV for 1.klasse
Mats: Lab for 1.klasse
Hedda: Sosialansvarlig. Ny ansettelsesprosess -> ekstra betalt? Biologi skal få ny itv som
har ansvar for master.
Erik: Oppretta referanseforum der 3/4 er fullt. Fått en sak. KTV. Kullkoordinatormangel på
instituttet. Skal ha møte på administrasjonsnivå. Åpent kontor.
Vanja: I vår ble det arrangert en eksamen. Mange mistenkt for juks. Grunnlaget for juks var
for tynt mente hun og instituttlederen. Mathias har også tatt det opp med instituttlederen. Evt
opprette en komite eller en gruppe som går gjennom først før det går videre.
Mathias: Konsekvensen er at man blir utestengt et helt år. Kjipt å ha det hengende over
hodet for seg gjennom hele sommeren. Mye av grunnen ligger i eksamensformen.
Retningsvalg for bachelorgrad. Programrådet fungerer ikke optimalt.
Aurora: Åpent kontor og møte med alle KTVene. Snakket med referansegruppene om det
fungerer.
Cecilie: Veldig lik Aurora. Laget en liten video som er lagt ut på facebookgruppa.
Vebjørn: Begynt å lete etter ny itv. Har vært med på å hjelpe til å danne referansegruppe og
har funnet en ktv til førsteklasse
Vilde: Stjelt ide om referansegruppe fra IBI, en kjip foreleser. Programrådet har lagt om
studieprogrammet har blitt lagt om og det er skikkelig dårlig. Vært gjennom
ansettelsesprogrammet som endelig går mot en ende.
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Amina: Hatt en KTV-møte. Laget promovideo med valget sammen med studentparlamentet i
Ålesund.
Synnøve: har fått et kontor men ikke optimalt.
Fredrik: Gjennomført hvilepulsaften. En erfaringsoverføring som førsteklassingene satt pris
på. Skjekket opp emne ang organisk kjemi.
Hanne: Presentert kullgruvene, bleste kontortid. Planlegge noe for førsteklassingene. Satt i
gang referansegruppeprosessen på IBT. Fiska etter noen som kan ta over som ITV
Selina: Vært på faglærermøtet. Et par intervjuer i forbindelse med ansettelse.
Malin: Faglærermøtet. Åpent kontor. Bakt kake for å lokke folk og dere meninger. Funket
halvveis. KTV i førsteklasse.
Bjarte: Kullkoordinatormøtet. KTV møtet. Programrådet som har masse problemer med
studieplan.
Margherita: Vært på instituttstyremøtet. Flyttes pga instituttet flyttes pga samlokalisering av
campus. En midlertidig konsulent både for bachelor og master. IMA rekrutteringskampanjer.
Siri: Instituttstyremøte. KTV for førsteklasse. Ansettelsesutvalg for batteriteknologi. FTV for
medisin og helsevitenskap mener qr kode for booking av rom. 4.kl. På MTKJ vært mye bråk
på lesesalen.
Jon Tobias: Instituttstyremøtet, samlokalisering. Booke lesesaler. Åpent kontor. Bestikket
mange studenter med kake for å engasjere dem.

Orienteringssaker:
Allmøte og Infomøte:
Ved FTV Jonas
Allmøtet den 19.oktober på R8. Planer om å ta opp enkelte vedtekter.
Informere om valg og presentere kandidatene.
Mulig å legge frem saker for alle. Anbefaler ITVene om å se gjennom stillingsinstruksene og
vedtektene om det er noe dere vil endre på.
Lurer på om vi skal ta med kake eller liknende til lokalet? —> De fleste er enige. Ønsker å
inkludere Ålesund. De kan evt booke lokale slik at studenter ved NV kan møte opp der og
livestreame (direktesending) med oss.
Fristen for å sende inn endringer er mandag 11.oktober.2020 kl.23.59.
Fullstendig sakspapir blir publisert på tirsdag 12.oktober.2020.

Infomøtet er 10.november kl.16.15 - 18.00. Infomøtet handler om å spre informasjonen om
studentrådet til studentene. Hva vi i studentrådet kan gjøre ovenfor studentene, og hva de
kan bruke oss til. Dette må blestes!
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AU – PP for varsling
Ved FTV Rajetha
Fremgangsmåten på varslingsombudet: Link for varslingsombudet:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/varsling+for+studenter
Det er mulig å varsle hendelser man har opplevd selv, eller varsle på vegne av andre som
har opplevd noe. Det er også mulig å trykke på anonym-feltet for å anmelde noe fullstendig
anonym. Dersom du har noe du varsle på fakultetsnivå så har fakultetene også et
varslingsmottak for studentsaker. Her er linken for varslingsmottaket for bl.a. NV:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Fakultetenes+varslingsmottak+-+studentsaker

Velferdsmidler og kontorendring
Ved FTV Malin
Delt ut 31 352 kr i høst til studentfrivilligheten knyttet til NV. Delt ut til vaffeljern, sportsutstyr,
fotograf, fotovegg osv. Vi har ikke støttet opptrykking av avisa for det er drift, ikke
oppstartstøtte eller ekstratiltak. Støtter ikke revy og leie av lokale (kan bruke campus). Ikke
støtte pils. Ikke støtte mat, vanlig å betale mat selv. Ikke søke om støtte transport til hyttetur
pga smittevern osv. Generalforsamling osv er lov til kl.23. Leseplasser i gamle fysikk.
Etter valgperiode skal vi flytte til «Opprydningen» som er andre siden av Stripa.

Diskusjonssaker:
SR-sak 27/20: Valg av nye tillitsvalgte og promotering i oktober
Ved FTV Michelle
Suppleringsvalg - Finner vi ingen kandidater, så må vi ha ekstra valgperiode. Lav
deltagerprosent. Bare 5% som har tillit blant tillitsvalgte. Løsning kan være valguken. Kan
sende kandidatur og nominasjon og varer ut til 18.oktober. 19.oktober varer valgperioden til
29.oktober. STEM FOLKENS! Ekstra vanskelig i korona. 30. Oktober presenteres resultatet.
Vil ha med ITV til promoteringsopplegget. Blest skuespill i ulike forelesninger. Gå inn på
«Blestetid H2020» for info på teams. Skjema viser hele neste uke (42). Lagt inn et par store
fellesfag som matte 1 og itgk. Skrivet et lite skuespill til blest. FTVene har ikke full kontroll på
alle fellesfagene. Les dokumentet øverst, veldig viktig.
Skuespillet er en liten idé slik at alle har noe å fremføre. Kort oppsummert: Gå inn og legg
inn et fellesemne, kontakt foreleser og presenter skuespill i håp om å øke
deltagerprosessen i år.
Vanja: Bekymring for at muligheten for å stille til valg er for tidlig i semesteret? I fjor kunne
jeg stille frem til 1.november. Snakket om stand men det blir det ikke noe av?
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Kommentar fra Mathilde: Valgperioden - tar til oss i valgstyret at det den kommer brått på.
Ønsker gjerne argumenter for å utsette det.
Stand er bestemt for å ha ute 15. Oktober og 22.oktober ute. Oppfordrer studentrådene om
å gjøre det samme.
Vanja: Begrunnelse for tidlig i semesteret - komme på hvorfor man vil stille til valg. Gi
muligheten til å kunne tenke litt og tid til å planlegge neste semesteret.
Bjarte: Enig med at det kom brått på. Nøytral for når det skulle ha kommet. Ønsket det å
starte litt tidligere.
Michelle: Enig at det kom brått på. Det er derfor viktig at vi presenterer dette opplegget i
forelesningene. Viktig å informere og promotere selv om vi vet at det er kort frist.
Mathilde: Promotering kan man gjøre senere. Positiv med oktober og ikke november er fordi
det er litt tid i mellom fadderperioden og eksamensperioden. Tid til å overbevise folk og det
kommer ikke i veien for eksamenslesinga.
Kommentar fra Margherita: Velge ny itv for meg. Mange syns det er ganske brått på. Det er
kort tid for noen å tenke om de vil ta på seg et slikt stort verv.
Jonas: Spre gjerne blestinga til KTVene og be dem legge ut en tekst eller noe liknende på
klassehat osv. For da når man veldig mange fler.
Michelle: Ila i dag eller imorgen så er det lurt å nevne et slikt emne.
Vanja: Hvordan bleste digitalt?
Michelle: Drit bra spørsmål. Få linken til undervisningen. Itvene samles i et rom og blester
der.
Mathilde: Studentvalget.no er oppdatert og god å bruke. Funker veldig bra for alle verv som
i valgperioden. Oppfordrer alle til å bruke systemet.
Bjarte: Er litt sånn teknisk vanskelig å finne ut av hvilke institutt som passer for deg.
Mathilde: Skal prøve å ordne det.

SR-sak 28/20: Innføring av en tredje ITV på IBI
Ved FTV Malin
Det er et ønske fra ITVene på IBI. Det var en sak som starta i vår. Henrik og Ragnhild føler
seg dårlig i studentrådet og ledermøtet. Vanskelig å opprettet kvotering. Nytt studieprogram:
ingeniør for havbruk. De trenger itv. Derfor opprette ny for studieprogrammet. Instituttet har
godkjent. Mangler bare SRNV som må godkjenne. Vi tar håndsopprekning. Mathilde er
tellekorps.
Bjarte: Vedtas ved alminnelig flertall?
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Malin: Det blir simpelt flertall. Punkt 5.2 i vedtektene. 22 stemmer for at IBI får tredje itv.
Ingen stemmer imot. Avholdende: 1 person.
Da er det vedtatt.
SR-sak 29/20: Ukas tema / Ukas tillitsvalgt
Ved FTV Jonas
Ukas tema under åpent kontor. Dele erfaring for å kunne promotere seg selv.
Vanja: Ukas tillitsvalgt - burde ha hatt det siden dag 1. Det er en bra promoteringskampanje.
Mulig med dagens tillitsvalgt. Da blir det aktiv promotering. skaper synliggjøring av
tillitsvalgte.
Fredrik: Støtter Vanja veldig. Da blir du kjent med hele studentrådet. Annonsere det i
morgen? Alle sette i gang med å finne bilde og skrive en tekst.
Bjarte: Støtter promotering av oss selv 18.okt slik at vi da starter å promotere de som har
stilt i semesterets valg.
Vebjørn: Presentere de som skal være neste halvår, ikke de som skal ut. Fokuset burde på
de som skal fortsette, og ikke de som skal ut.
Fredrik: Gjort noe spesifikt ved ukas tema. Spesielle ferdighetsstrenger. F.eks. Hvordan
oppleves numerikken.
Michelle: Fredrik hadde nominert å ta bilder dersom det var fysisk. Vi kan ha en dating
annonse. Kan lage et oppsett med navn, tillitsvalgt, liker, liker-ikke, funfact osv.
Jonas: Svart på sånt innen lørdag? Er alle enige?
Ja alle er enige. Frist til å sende inn bilde og tekst er lørdag 10.oktober.
Jon Tobias: Jeg og Selina pleier å ha kake på kontortida. Folk kommer for vanlige samtaler
men de tar opp ting under disse vanlige samtalene.

SR-sak 30/20: Praktisering av muntlig eksamen
Ved FTV Jonas
Belyse problemer ved den nåværende situasjonen rundt klage på muntlig eksamen
Vanja: Masterstudentene har muntlig eksamen og de er misfornøyde ovenfor hvordan det
blir gjennomført. Muntlig eksamen varer ofte så kort at man ikke får vist hva man har lært ila
resten av semesteret. Spurte klassen om innvendinger. Mange spurte om videobevis for å
kunne se tilbake på sin egen bevarelse når de får endelig karakter eller liknende. Ønsker
gjerne mer klarere retningslinjer. Et vurderingsskjema. Mange emneansvarlig gir forskjellig
vurderingssystemer så hadde vært fint med tydligere vurderingsskjema og mer tid. Ble
etterspurt av en student. Det blir tatt videre med NVUU.
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Eventuelt
Bjarte: Legges opp til skriftlig eksamen. Skal man holde seg hjemme dersom man får
forkjølelsessymptomer?
Malin: Ja man skal holde seg hjemme dersom man har forkjølelsessymptom eller andre
symptomer. Da må man holde seg hjemme. Da får man godkjent fravær og meldt opp til
kont. Dersom noe skjer at alt stenges så er uka mellom 4.-9.jan satt av slik at man kan ha
eksamen da.
Margherita: Må man godkjent fra legen?
Jonas: Det er egenmelding.
Noen som melder seg til soskom? Noen som melder deg? SosKom er en gruppe som
planlegger noe sosialt for gjengen. Celina og Jonas melder seg.
Siden Studenttinget har flyttet møtedatoen slik at de har dobbeltbooket. Ønsker å flytte
møtet vårt fra 5.november. Vi sender ut en Doodle.
Michelle: Lurte på om vi kunne ha det på tirsdag i stedet? Dersom det ikke passer så har vi
det på torsdagen, men vi kommer bare sent til STimøtet. Da sier vi tirsdag inntil videre.

Møtekritikk
Diggerunde
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