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Endringsforslag til gjeldende vedtekter 

  

Vedtekter         Foreslått av FTV  
§4.1 Gjennomføring 

Endringsforslag:  
Fra:   

• Representanter til Studentrådet NV skal velges ved elektronisk valg, og valget skal normalt 
foregå over en periode på 5-7 dager. Valgplattform skal være lik som Studenttingets. Ukene 
før valg skal brukes på å oppsøke kandidater og formidle om valget. Ved stemmelikhet 
foretas nytt valg, men suppleringsvalg kan gjennomføres på allmøte. Studentrådet NV har 
beslutningsmyndighet ved valg av representanter til andre råd, verv og utvalg på fakultet. 
Alle studenter som er registrert ved NV-fakultetet har stemmerett i valg av FTV og ITV. 

Til:  

• Representanter til Studentrådet NV skal velges ved elektronisk valg, og valget skal normalt 
foregå over en periode opp mot 5 virkedager. Valgplattformen skal være lik som 
Studenttingets. Valget skal annonseres og åpnes for kandidater senest en uke før valget 
åpner. Ukene før valget skal brukes på å oppsøke kandidater og promotere valget. Ved 
stemmelikhet foretas nytt valg.  

• Suppleringsvalg skal hovedsakelig gjennomføres elektronisk, men kan gjennomføres av 
studentrådet selv ved studentrådsmøte ved behov.  

• Studentrådet NV har beslutningsmyndighet ved valg av representanter til andre råd, verv og 
utvalg på fakultet. Alle studenter som er registrert ved NV-fakultetet har stemmerett i valg 
av FTV og ITV. 

Begrunnelse: 
Ny valgperiode beskriver bedre valgprosessen slik den utføres. 
Det er ønskelig å presisere frister for annonsering av valg, en frist på en uke er ment som minstefrist, 
men uker er også reelt. 
Et ønske om å lettere kunne gjennomføre suppleringsvalg, der elektronisk valgplattform ikke er 
tilgjengelig. 
 

 

§4.2  

Endringsforslag:  
Fra:   

• Alle studenter som er registrert ved NV-fakultetet, og med studiested Trondheim, er 
valgbare for stillingen som FTV. ITV-er skal velges fra studieprogram med tilhørighet til eget 
institutt. 

Til:  
• Alle studenter som er registrert ved NV-fakultetet er valgbare for stillingen som FTV. ITV-er 

skal velges fra studieprogram med tilhørighet til eget institutt. 
Begrunnelse:    
Et ønske om å gjøre studentrådet mer egalitært ved å gi studenter fra andre studiebyer samme 
rettigheter til å stille til valg ved fakultetet. 

  
 

§4.3 Kvoteringer og perioder 

Endringsforslag:  
Fra:   



• Det skal velges én FTV med studiebakgrunn sivilingeniør, én realfag, én profesjonsrettet 
bachelor/ingeniør og én uten kvotering. Normalt velges to av FTV-ene for perioden 01.01 - 
31.12, og to for perioden 01.08-31.07. Hvert semester skal det velges minst én ITV per 
institutt. Institutt med sivilingeniørprogram og/eller profesjonsrettet bachelor/ingeniør - 
program skal til enhver tid ha minimum én ITV fra den eller disse bakgrunnen(e). Ellers 
velges det fra ulike bakgrunner per semester.  

Til:  
• Det skal velges én FTV med studiebakgrunn sivilingeniør, én realfag, én profesjonsrettet 

bachelor/ingeniør og én uten kvotering. Normalt velges to av FTV-ene for perioden 01.01 - 
31.12, og to for perioden 01.08-31.07. Hvert semester skal det velges minst én ITV per 
institutt. Institutt med sivilingeniørprogram og/eller profesjonsrettet bachelor/ingeniør - 
program skal til enhver tid ha minimum én ITV fra den eller disse bakgrunnen(e). Utover 
dette kvoteres det ikke til stillinger. 

Begrunnelse:    
Et ønske om å tydeliggjøre det at vi ikke kvoterer inn til stillinger som ikke er eksplisitt nevnt. 

  

§4.3 Kvoteringer og perioder 

Endringsforslag:  
Fra:  
ITV får honorering fra fakultetet i samsvar med avtale mellom Studenttinget og NTNU. Ved NV 
utgjør dette, per nå, 60 timer per semester.  
Til:  
Institutttillitsvalgte får honorering fra fakultetet i henhold til avtale mellom Studenttinget og NTNU. 
Ved NV utgjør dette, per nå 60 timer per semester.  
Begrunnelse:  
Dette er et redaksjonelt forslag for å tydeliggjøre godtgjørelsesavtalen i stillingsinstruksen. Samt å 
endre ordlyden slik at den er lik for FTV og ITV.  
 


