
 

 

 

 

 

Møtereferat  

 

Til:  Medlemmer av Studentrådet NV 

 

Fra:  FTVer i Studentrådet NV 

 

Gjelder:  Studentrådsmøte  

 

Møtetid: 16.15 Møtested: Oppredning/gruvedrift: B3 

 

Dato: 03.03.2022          Referent: Line Løkås   

 
Innkalt: Sunniva Agnete Sivertsen IBF, Maren Carlsen IBF, Oda Hjemli IFY, Pelle Jensen 
IBT, Amund Andreassen IKP, Pål Emil England Karstensen IMA, Jun Xing Li IKP, Evy 
Gjerdrem IFY, Solveig Birgitte Jacobsen Aarak IMA, Martin Fritzvold Hatlem LUR, Sara 
Groth IBT, Jakob Øygarden Selfors IBI, Embla Kjellevold-Skallerud PTV, Madelen 
Rudolfsen IKJ, Ylva Os IKJ, Manon Jeannot IBI, Jørgen Valseth Sti, Johanne Osberg IMA, 
Marit Louise Ulvang IHA, Mathilde Nohr Tryggeseth IHA, Sofie Tande-Pettersen IBT, Vilde 
Sønstebø FTV, Jonas Låstad FTV, Guled Yusuf FTV, Herman Høgseth Haavind FTV, Line 
Løkås konsulent.  

Frafall: Sofie Tande-Pettersen IBT, Herman Høgseth Haavind FTV, Sunniva Agnete 
Sivertsen IBF. 

 

Observatører: Jørgen Valsø sti (Rep. NTNU styre) 
 

Saksliste: 

Godkjenning av innkalling – innkalling godkjennes.  
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Saksliste: 

Runde rundt bordet  

Manon: Som ITV for IBI har jeg deltatt i kontortid på tirsdager kl14-15, både fysisk og 
digitalt (bare digitalt når jeg ble syk tidligere i semesteret). Ingen store saker ble tatt 
opp. De sakene jeg har fått er nå løst. I de fleste sakene ble en løsning funnet med 
emneansvarlig, og med eller uten hjelp av studieveilederen. Vi fikk endelig en 
arbeidskontrakt, etter mye klaging til HR og studieveilederen. Vi fikk en kandidat til 
stillingen som ITV for master. Vi skal begynne å jobbe med å finne kandidater som 
kan ta over meg til neste høst. 

Pål Emil: Har sittet på åpent kontor i kontortid. Skulle egentlig hatt Dialogmøte med 
IMA i dag, men det ble flyttet grunnet korona-smitte til torsdag neste uke. 

Johanne: Jeg har hatt kontortid hver uke siden sist:) 

Sara: Siden forrige møte har jeg hatt kontortid som vanlig uten noe særlig 
aktivitet. Jeg har også hatt møte med PTV for å oppdatere hverandre litt.  

Pelle: Jeg har hatt kontortid med masse folk innom på linjeforeningskontoret (HC). 
Det blir mest bare snakket om hyggelige ting, og det har ikke vært noe særlig ellers. 
 

 

 

Diskusjonssaker: 

 

• 04/22 Valg, Guled  

I det siste har oppslutningen på studentvalgene vært litt dårlig. Dette kunne ha vært 
på grunn av at de ikke visste eller har interesse om det. Og siden det snart er valg 
sesong så må vi på SR-NV finne ulike måter å få oppslutningen opp. Her kan vi se på 
ulike ting til å få det opp: 

- Grafisk design (kjennskap til SR-NV) 
- Linjeforeninger 
- Forelesninger 

 
Suppleringsvalg holdes dersom noen trekker seg. Valgweb er stengt i 3 uker for å få 
inn manntallet. Åpnes igjen rett før valget.  
 
Dersom noen trekker seg, vil neste person på listen over kandidater få vervet.  
 
Flere verv inngår i det samme, IBI er ikke kvotert til noe, kan man ta noen av de 
andre på IBI? Jonas sjekker opp dette.  
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Hvordan gjøre valgperioden unik? 
 

- Gode kandidater gjør det lettere for folk å stemme.  
 

- Fungerer bra å ta direkte kontakt med folk man kjenner som man tenker kan være 
gode kandidater.  

 
-  PTVer og ITVer er veldig gode kandidater, de er engasjerte og det trenger vi.  

 
- Premier til utdeling. 

 
- Benking i to valgperioder har fungert fint på LUR, sprer ordet blant folk og engasjerer.  

 
- Dersom alle promoterer benkesystemet vårt og at alle benker noen så kan det 

fungere godt. Oppgi begrunnelse på hvorfor man benker vedkommende.  
 

- Linjeforeningene kan poste innlegg på Facebook + Klassechatter.  
 

- Kan man søke om midler til kake på kontortid? Ta kontakt med instituttet, sjekk om de 
kan stille med noe å bite i, fin måte å bli kjent med instituttet på. 
 

- Midler til profilering for de som ønsker å stille som ITV?  
 

- Studieveileder kan sende ut melding til studentene om noen ønsker å stille som ITV.  
Respons om at mailer ikke leses så ofte, men kan refereres til.  
 

- Droppe å informere 3 års studenter til å stille til ITV.  
 

- Man må stille til valg under det instituttet du tilhører når du søker. Man kan informere 
om at man tenker å søke videre til master og slik gjøre det kjent. Man kjenner stort 
sett hvor man skal under periodene for valg.  
 

- Man kan registrere seg på instituttet til et fag man tar, men man kan bare registrere 
seg på ett institutt. Dersom man registrerer seg på fakultet så får alle som er 
registrert på fakultetet rett til å stille til valg til alle verv under fakultetet.  
 
 
 
 

• 05/22 Økonomi 

Orientering av økonomi fra Line 

 

Før jul ble det søkt om flere midler for Studentrådet NV og vi fikk innvilget ny årlig 
sum på 210 000,- Det er en økning på 47 000,- Studentrådet NV har nå 173 224,15,- 
i oppsparte midler etter to år med pandemi.  
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De nye midlene er budsjettert fordelt på oppstartsseminar, møteutgifter -her innunder 
møtemat til SR press og allmøter, sosiale aktiviteter, reiseutgifter til Ålesund og 
profileringsartikler.  

Oppfordrer dere til å danne en sosial komite siden dere nå har 10 000,- i midler hvert 
semester til å finne på noe sosialt.  

 

Forslag til bruk av oppsparte midler: 

- Avslutningsfest 

- Blæste valg 

- Bordkamera til Ålesund og Trondheim  

- Ny farge på NV genseren  

 

 

 

• 06/22 Psykososialt læringsmiljø og KD-midler 

Kunnskapsdepartementet har tildelt NTNU ~14,1 MNOK til bruk for å utbedre det 
psykososiale læringsmiljø. Det ventes at midlene vil fordeles på fakultetene og 
formidles av disse. Utdanningsseksjonen har oss i studentrådet om å komme med 
innspill i hvordan disse pengene skal fordeles. 

- Hva er gode tiltak for å øke psykososiale tiltak. 
- Hvor mye ville slike tiltak koste. 
- Hvordan burde vi prioritere ulike tiltak. 

 

Hva kan man bruke pengene til? 

- Hva er rammene fra Kunnskaps departementet (heretter kaldt KD)? Relativt åpne 
rammer denne gangen, men man må bruke sunn fornuft, alt som kan bedre det 
sosiale uten at det er alkohol inn i bildet.  

- Utbedring av identitetsarealer. 

- To forslag fra fakultetet: felles frokost og NV quiz.  

- Midlene må brukes i 2022.03.03  

- Aktivitetsdag, fysiske aktiviteter, mm.  

- Fakultetet kan dele ut ting som kan brukes om igjen og som bedrer hverdagen til 
studenter. Kan også vekke nye ideer til våre forbruksvaner.  
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- Kaffe og vafler på stand.  

- Gi midler til studentrådet  

- Linjeforeningene kan dele ut midler til saker. Mange linjeforeninger har allerede 
mange midler.  

- Gi penger til studasser for å designe oppgaver som lager bedre grunnlag for 
samarbeid mellom studenter. På material teknologi lage oppgaver som gjorde at det 
ble lettere å lære. Bedre å variere undervisningen. 

- Alle ideer kan brukes. Budsjettere for mer midler enn man tanker i første runde.  

- Flere skap til å ha bøker i.  

- Hvem søker man til? Varierer noe, på fakultetet så tiltak som fakultetet kan 
gjennomføre. Snakk med instituttleder.  

- Investere penger i rom som ikke har videoutstyr, ref. krav om å filme undervisning. 
Det er ikke et krav å filme nå. Man kan fremdeles søke om å oppgradere rom fordi 
man ofte har bruk for utstyret.  

- I Ålesund er det få lesesaler på campus.  

- Sommer jobb, utvikle undervisningsmateriell.  

- Ekstra student assistenter.  

- Fakultetet har regnet med at en studass stilling per semester sparer ca. 20 000,- i 
midler. 

- Studass under eksamensperioden.  

- Kan risikere å få en studass som ikke har god nok kompetanse, må påse at de har 
nok kunnskap. 

 

Ideer til fakultetets midler ønskes ASAP. Kan sendes inn til FTVene.  

Alle kan komme med ideer og søknader, men ITVer er informasjonskanal til 
studentene på hvert av instituttene. Kan finne ut hvordan man søker på hver av 
instituttene.  

 

 

 

Orienteringssaker: 

• Sensurfrister 
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Vi har siden sist SR-NV møte prøvd å samle inn data om sensurfrister, vi ønsker å 
orientere om hvor vi er i prosessen.  

Vilde er i kontakt med en superbruker som skal hente ut informasjon fra Inspera.  

 

 

• Oppdatering av stillingsinstruks 
 
Send inn endringsforslag så raskt som mulig i forkant av allmøtet. 
 
 
Instituttleder for materialteknologi trekker seg fra stillingen, vi må finne en ny kandidat 
og trenger studenter til å sitte i ansettelsesutvalget. 
 
 
 
 
 

Eventuell 

 

Valg av PTVer. 

 

Liste med alle referansegruppemedlemmene, er det kun de på listen vi skal holde 
styr på? Det kommer an på om alle referansegruppene er lagt inn i KASPER eller om 
de hører til et annet fakultet, så kan den være ufullstendig.  

Send inn fag som eventuelt mangler til Vilde. 

 

ITVer skal sitte i alle vedtaksdyktige organ. IBI har ikke inkludert ITVene til nå. 
Dette bør løftes opp på fakultetsnivå. Man burde være med i ledergruppen. Gjelder 
flere institutt. 

 

Profilering og identitet til SR NV 

Kan det være aktuelt å endre på fargen til NVs logo? 

Forslag om at dette voteres over på allmøtet. 
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Møtekritikk 

Bra, hørte ganske mye, men noen snakker stille. 

Hørte dårlig til tider ellers bra. 

Samme, men effektiv diskusjon. Bra 

Enig 

Samme, litt dårlig lyd. 

Fin ordstyring, liker smågruppemøter før SR møter 

Bør få til det digitale nå, digger å være på møtet.  

Bra møte, kunne vært 5 min kortere pause, bra snacks. 

Bra møte og engasjement. 

Bra, mye støy i rommet, vanskelig å høre av og til. 

Godt møte, håper å få brukt opp alle KD-midlene. Noe snakking når andre har ordet, 
bør være stille og heller snakke i pausene. 

Bra med pause, greit og ryddig. 

Effektivt, litt bråk fra projektor.  

Bra pause, bør heller være pessimistiske med tanke på tid enn positiv. Møterom 
burde vært bedre, Tyholt er også et alternativ. 

Snacks var bra. 

Bra møte. 

Gode innspill, bra møte.  

Bra innspill. 

Godt møte, takker Guled for første møteledelse. 

Takk for et godt møte, liker bananer, ønsker å bli bedre til neste gang.  

Sosialt etter møtet bør annonseres under eventuelt saker. 

 

Møte er hevet kl. 18.10 


