Møteinnkalling
Fra:

Medlemmene av studentrådet NV
FTV-ene i Studentrådet NV

Gjelder:

Studentrådsmøte NV

Til:

Møtetid:

kl.10.15

Møtested:

Zoom

Dato:

05.09.21
Saksliste:
Godkjenning av innkalling og valg av ordstyrer
- Sindre: Spør om rett til redaksjonell fullmakt til Sindre for å rettskrive innkalling og referat.
o Ønsket og å stryke O-sak.
o Godkjent av SR NV ved akklamasjon
- Fredrik godkjennes som ordstyrer og sindre godkjennes som referent ved akklamasjon.
Møtekultur
- Fredrik gjennomgår digital møtekultur.
Runde rundt bordet
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Eskil Vik (PTV NANO)
o Hatt oppstartsmøte med KTVer og med-PTVer for å planlegge promotering og
aktivitet fremover
Martin Fritzvold Hatlem (LTV)
Marit Louise Ulvang (IBA)
Martine Villemo Ingebrigtsen (ikke til stede)
o Hei! Vi i Ålesund har vært og informert de nye studentene om ITV-rollen og valget
som kommer. Ellers har vi prøvd å finne nye KTV’er, samt samlet de gamle og skal
prøve å ha et møte i løpet av neste uke. Vi tenker å ha kontortid onsdager fra 12301330.
Sunniva Agnete Sivertsen Myrvang (IBF)
Ebba Vik (IBF)
Solveig Birgitte Jacobsen Aarak (IMA)
Pål Emil England Karstensen (PC, IMA)
o Jeg er ny som ITV så har ikke rukket å gjøre noe særlig.
o Det var det jeg sa, men Pelle fra IBT sa at han sammen med oss ITV-ene fra MTKJ har
fikset kontortid og jeg er en del av dem, hadde helt glemt det.

Sigbjørn Lærum (IMA)
o Valgt KTV for 1 klasse MTMT og kontaktet professorer angående å gjøre om fra kun
fysisk undervisning til en mer hybrid/digital løsning.

•
•
•
•
•

•
•

Madelen Rudolfsen (borte)
Margrethe Follesø Perander (IKJ)
Amund Andreassen (IKP)
Manon Jeannot (IBI)
Patrick Holand (IBI)
o Så langt dette semesteret har jeg jobbet med å få på plass ny KTV for kull 2021 og 2020.

Programleder og forelesere hadde fra i fjor laget deres eget opplegg med en type
referansegruppe som fylte mye av den rollen en KTV vanligvis har, og det ble dermed ikke
valgt KTV. Så jeg har brukt en del tidd på å forklare til dem som opprettet dette systemet hva
KTV og PTV er. Deres funksjon, og hvorfor det er viktig at alle kull og program har dette. De
ønsket fremdeles ikke å avskaffe denne ordningen og begrunnet deres argumentasjon med
at de var tryggere med å ta opp saker om de sto samlet. Jeg skal nå prøve å få noen i denne
gruppen til å bli KTV slik at en får det formelle på plass etter NTNUs system.
o I tillegg til dette har jeg purret på saken angående opprettelse av ID-areal for BIHAV, der en
fremdeles venter på svar fra NTNU eiendom

Charlotte Egdetveit Karlsen (migrene)
Evy Gjerdrem (IFY)
o Runde rundt bordet:
o Begynt å oppdatere referansegruppeforumet og planlagt å ha møte med alle ITVer og PTVer
på fysikk for å fordele arbeidsoppgaver.

•
•
•

•
•

•
•

o Planlagt presentasjon av meg som ITV for førsteklassingene og kontortid til uka.
o Fordelt ansvar for et par ansettelsesprosesser som kommer til høsten på IFY.
o Vært med på ett ledermøte.
Herman Høgseth Haavind (IFY)
o Jeg har vært i ledermøtemøte, og blitt med i ansettelsesutvalg.
Pelle Jensen (IBT)
o Siden sist har jeg hatt kontakt med en student angående lesesaler på instituttet og
avtalt kontortid.
Sofie Tande-Petersen (IBT)
o Jeg har fått kontakt med alle KTVer og introdusert meg til 2021 kullet. Skal ha møte
med KTVer og institutt mandag om trivsel i studiet mandag, og startet opp med
kontortid. Jeg har også sjekket tempen for litt sosiale arrangementer på
identitetsarealet vårt for å bli litt mer synlig, så jeg håper på å få til litt spillkvelder etc
ila semesteret.
Synne Røsten (IBT)
o Hatt en rolig start på semesteret. Valgt ny KTV for 2. klasse, planlagt valg for 1. klasse.
Har en del ting planlagt for de kommende ukene.
Yoonsik Oh (IKP)
o Møte med instituttledelsen
Presentere Studentrådet og linjeforeningen for nye studenter i masterprogrammet
MSCHEMBI
Sett på IFY sin løsning på referansegruppeforum.

Jørgen Valseth (NTNU –Styret)
Fredrik Framhus (FTV)
o Siden sist har jeg deltatt i følgende møter:
o Formøte NTNU-styret
o Formøte UU: m.a. førende prinsipper for arealbruk ved NTNU, Campusutvikling
o Nestlederforum NV: m.a. diskusjoner rundt tilpasning av vurdering til krav om to sensorer,
trer i kraft innen eksamener S21 (kont 21)
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o NVUU: det er blitt opprettet en programråds-teams med hensikt å forbedre samhandling
o
o
o

•

•

•

mellom studieprogramråd
Dialogmøte med utdanningsseksjonen: vi diskuterte programtillitsvalgtes rolle og
studieprogramråd
Møter med tillitsvalgte i SR-NV for å få greie på referansegruppeforum-situasjonen
FTV-forum: studentarbeidsplasser-sak, resolusjon om klima, promotere studentrådene ifb.
valg
Andre saker:
Har tatt initiativ til smågruppe-organiseringen av SR-NV
Luftet sosialkomite-interesse blant ITVer
Jobbet med saker til seminaret med FTV-teamet og spasert en tur med SR-NV

o
o
o
o
Rajetha Sutha (FTV)
o Har jobbet med promovideo til valget. Lite oppmøte gjør at vi ligger bak skjema men
vi jobber med det. Eller har jeg vært innom SR-siving hvor vi blant annet har snakket
om NOKUT tilsynet og arbeidet med "prosjekt 7". Ellers har jeg vært på ITkontaktforum der fokuset lå i IT-programvarene som brukes nå, og ønsker bedre
programvare for labbene, spesielt for NV-gangen. :D

Jonas Låstad (FTV)
o Har siden sist sittet på en rekke møter:
o AU: 3 ansettelser på IBI, og ett opprykk til førsteamanuensis IBT
o NV-Ledermøte: Oppstartsfasen med ny ledergruppe dette betyr noe teamwork. Vi
har gått gjennom kvalitetssikring på fakultetet med hensyn på NOKUT (Norsk organ
for kvalitet i utdanning). Vi har gått gjennom økonomisaker, diskutert fremgangen i
neste stadige av campusprosjektet. Til slutt har vi også formulert en årsplan for 2022,
der NV har som mål å også utvikle et fremragende studiemiljø.
o Møte med utdanningsseksjonen: Vi har diskutert utførelsen av valg av PTV, og tenker
å reorganisere dette valget.
o FTV-forum: Vi har diskutert et pilotprosjekt om arbeidsplasser for digital
undervisning, og fikk meldt inn en sak om den nye resolusjonen om bærekraft i utd.
o FTV'er: vi har hatt en heftig oppstart. Vi har jobbet hardt med organisering av
seminaret, samt at vi har snakket mye om organisasjonsstruktur for å forbedre oss.
Sindre Vie Jørgensen (FTV)
o Har vært i møter med fakultets ledelsen hvor det har vært snakk om penger, litt om
campus utbyggelse mtp. Sensitiv struktur og semester oppstart.
o Har og jobbet med å sanke inn velferdsrapporter fra de som fikk innvilget midler i
våres og med å gjøre klar til å ta imot søknader nå i høst.

Diskusjonssaker:
•

01/21: Klassetillitsvalgte
Klassetillitsvalgte skal være stemmen til klassen sin og kunne representere dem i møter med
emneansvarlige og i studentrådet. Dette er en viktig jobb for alle klasser på NTNU, at
emneansvarlige har en talsperson/budbringer til resten av klasse. Vi ønsker at dere som ITVer
blester om det på forelesninger osv. og sørger for at alle klasser i instituttet har en KTV.
o Intro av sak fra Rajetha
o Patrick: menes KTV for hvert emne eller studieprogram?
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R: Gjerne hvert emne og ikke bare studieprogram. Rettelse: KTV er for hver
klasse trinn, og er bindeledd for alle ref gr. KTV er for klasser, ref.gr. Er for
hvert emne.
Sofie: oppklaring på klasse eller emne
Solveig: noen tips for hvordan velge ktv når ikke emner tas av bare den ene klassen.
Og ikke nødvendigvis har et eget felles medium.
 R: ta i bruk felles FB eller felles gr?
Martine: Sliter med at stud. Ikke er aktive, ingen melder seg og har lite engasjement.
Kleint å spesifikt velge ut noen.
 Margrete: kjørte ktv valg samtidig som bli kjent dag, casual, hype opp.
 Sofie: Be om hjelp fra institutt om anledning til å samles og få med institutt til
å bli med på å formidle viktigheten av KTV rollen. Får man ivrige KTV’er, ta
de i bruk for å videre øke engasjementet til alle.
Jonas: kommentar til Martine, skal egentlig ha noen kull representant og det er mulig å
prøve ta disse i bruk.
Rajetha: Send mail om dere sliter med KTV valg så kan vi FTV’er prøve hjelpe til.


o
o
o

o
o
•

02/21: Referansegruppe forum
H20 ble det etter studenttillitsvalgtes initiativ etablert referansegruppeforum ved IFY. Hvilke
erfaringer har dere gjort dere? Er dette en ordning flere instituttstillitsvalgte ønsker å ta i bruk?
LES SAKSPAPIRENE: “Referansegruppeforum IFY” gir deg en orientering om tanker bak
opprettelsen av referansegruppeforum ved IFY. “Guide-til-tidligere-emnerapporter" og
“Forberedelse-til-referansegruppemøter-en-guide" er eksempler på filer som kan deles med
medlemmer av referansegruppeforumet.
- Innføring av Fredrik. Var KTV, begynt å høre rundt hvordan ref. Gr. Forum har
fungert. Ønsker felles diskusjon på hvordan dette har fungert for itv’ene. Hva slags
erfaringer har dere fått av forum og er dette en ordning dere ønsker å ta med videre?
- Eskil: Jobbet litt med IFY sitt forum, opplever det tas lite i bruk av studenter i forumet.
De tar lite aktiv deltakelse selv innad i forumet.
 Fredrik: Er det et engasjement problem?
 Eskil: Har gruppe på teams hvor de har lagt ut flere innlegg for å diskutere i
plenum eller for å diskutere med KTV’ene og ITV’ene for å få engasjement.
Men lite respons. Tror ref. Gr. Har nok peiling på hva de driver med fra før av
slik at forumet kanskje blir mer bry enn nyttig.
 Rajetha: litte dokumentert oppfølging på forumet og oppfordrer til å få
dokumentert oppsummering for å vise til om det er aktivitet i forumet eller
ikke. (Dette siktet mer til ref. Gr. Møter og ikke til forum)
- Jonas: nytte av referanse gruppe forum. Mener forum hjelper som kvalitetssjekk sted
for å passe på at gr. Jobber og at ting følges opp.
- Fredrik: Fremhever punkter fra ITV kontrakt. Fra tidligere samtaler ITV, det ble
lettere for ref.gruppe å ta kontakt med ITV og PTV når forumene ble tatt i bruk hvis de
hadde spørsmål. Var lettere for dem å se hvem de skulle spørre
- Eskil: Ligger ikke ansvar for ref.gr hos emne ansvarlig?
 Jonas: Ja men som studenter bør vi streve etter å passe på at de fungerer, i
tilfelle foreleser ikke gjør jobben ordentlig.

•

Pause 11:07-11:15
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•

03/21: Overskuddsmidler
NV risikerer å sitte igjen med noe overskudd i år, for å tilfredsstille 5% inntektsgrensen må de
da antakeligvis måtte finne prosjekter å bruke penger på. Vi ønsker derfor å idemyldre litt oss
imellom for å finne ut om vi har noen ideer på prosjekt rundt omkring på instituttene eller for
saker som generelt gagner studentene.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innføring Sindre: Pga. nye regler fra KD og rektor, er det begrenset det økonomiske
overskuddet til fakultetet. NV ser ut til å gå i større overskudd enn tillatt, om midlene
ikke brukes vil de "konfiskeres". Institutt må komme med ideer for bruk av midlene. Har
SR-NV innspill til bruk av midler?
Solveig: Gi midler til LF, for bruk på sosiale event. Når er tidsfrist?
Jonas T: Tidsfrist før januar
Jørgen: Pengene ligger ofte på institutt nivå. ITV må ta det opp med eget institutt.
Eskil: Studentassistenter, infovideo, som kan brukes til egenundervisning fremover.
Sindre T: Komme med forslag til oppgradering av universitetsutstyr.
Yoonsik: Kjemi-vrimle, stort område for kjemistudentene, kan bli renovert.
Martine: UIO, har hatt temakvelder basert på emner, for å hjelpe studentene, med å stå
til eksamen.
Solveig: Min LF, sliter med midler, til bla- fotballdrakter.
Sindre: Anbefaler å sette av til i ITV gruppen slik at dere kan mer aktivt delta i avgjørelser
på instituttnivå, dersom dette skulle bli relevant. Høre med studenter; hvis NV/ institutt
bruke penger, hva kunne det bli?
Pelle: Innkjøp av evt. Vanndispensere.

Orienteringssaker:
•

Søkertall, Sak strøket

•

T: Område
Mappeverktøy som skal brukes av studentrådet for å lagre data. Alle tillitsvalgte skal ha fått
tilgang til T: si ifra om du ikke har tilgang.
Se dokumentet: Info om nettverksområdet blant filene på teams.
- Studentråd NV på teams -> filer -> Info om nettverksområde.
- Her finner du administrasjons filer
- Erfaringsskriv fra tidligere ITV’er
- Møte referat/innkallinger
- Samlemappe med info til nyvalgte tillitsvalgte
- Oppsøk orakeltjenesten hvis du ikke får tilgang til T://

•

Medarbeidersamtaler
Hvert semester skal alle tillitsvalgte gjennom en medarbeidersamtale. Her snakker vi om
hvordan vi trives i vervet.
- Laste opp mal for medarbeider samtaler på T:
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•

Velferdsmidler
Innføring om studentrådet NVs velferdsmidler og gjennomgang av hvordan vi ligger an med
høstens søke prosess.
- Innføring: Vi har fått 60K, søkerfrist den 15.09 for alle på NV. Søknadskjema er åpnet.
Alt er klart, men det må promoteres. Nettsiden blir presentert. Info, frister, kriterier,
Hvordan, utførelse.
-

•

Kommer i løpet av høsten.

Yoonsik: Kan vi som ITV søke om midler til kontortid?
Jonas: SR-NV aktivitet inngår ikke i velf.middler, men dere kan arranger annen sosial
aktivitet og da gjelder det SR NV’s midler
Solveig: Hva er maksbeløp?
Sindre: Ingen maksbeløp å søke om, men vi har kun 60K

Kontrakt og Arbeidsprioritering, Sak strøket
Liten gjennomgang av kontrakt, og da hva som da forventes av de tillitsvalgte når det kommer
til prioritering av tillitsvalg vervet vs. Andre verv og forpliktelser.

Eventuelt
- Jørgen: Tillitsvalgt kurs regi av STi
- Eskil: Hva trenger egentlig sendes inn for SR_NV plakaten?
o Kommer videre info på mail
- Fredrik: Orienterte om PTV teams
- Fredrik: Orienterte om sosialkomité for SR NV
o Meld interesse på teams innlegg
Møtekritikk
- Eskil: flott at FTV og Jørgen var til slutt på runden rundt bordet. Lettere å få med seg sakene.
- Martine: Fint å holde tiden og at Fredrik opprettholdte møtekulturen strengt.
- Ebba: støtter FTV’ene til slutt
- Pål: lærerikt og nyttig info.
- Amund: god gjennomføring selv om det ble digitalt.
Hvis noen har saker til eventuelt kan man gi beskjed til FTV-ene eller Line eller ta det opp på møtet.
Gi beskjed til Line dersom du ikke kan møte og send med eventuelle innspill.
Hilsen FTV-ene
Jonas Låstad, Sindre Vie Jørgensen, Fredrik Framhus, Rajetha Sutha.
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