REFERAT
Studentrådet SU sitt møte 24.10.17 kl 16.15
På Rotvoll, rom B224
Møteleder:
Referent:

Hanne Martnes
Elin Juliussen

Studentrådet SUs medlemmer:
FTV B
FTV D
FTV A
FTV C
GEO
ISS
ISS
ISS
IPL
IPL
IPL
PSYK
SOSANT
ILU

Even Klomsten Andersen
Hanne Martnes
Karoline Abildsnes
Camilla Flesaker Jansen
Petter Aasen
Torbjørn Andre Moe
Knut Heggheim Lee
Ingrid Okkenhaug
Siri Frengen
Erlend Oldebråten Nilsen
May Gresdahl
Jasmin Eide
Karoline Svingen
Kristian Vinnelrød

Meldt fravær:
SOSANT
GEO
IPL
ISA
PSYK
PSYK
HTV SU
ILU
ILU

Åste Solheim Hagerup
Idunn Saltnes Skjerdingstad
May Gresdahl
Ane Thyvold Ranøien
Kristin Tange Harbø
Emilie Holthe
Kristine Sverdrup
Ingvild Lilletvedt Olsen
Bente Bækkelien

Ikke møtt:
Observatør:
Studenttinget

Anja Beate Andersen

Studentrådets saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, møteleder, ordstyrer og referent valgt.
Saklista ble godkjent.
Ref-sak 18/17

Godkjenning av referat fra Studentrådet SUs møte 10.10.17
Referatet ble godkjent.
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Ref-sak 19/17
Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene. Dagboka
IPL Har kalt inn til allmøte med valg
Har hatt møte med PTVer for å orientere om vervet, skal ha ett til pga dårlig
oppmøte
Jobber med et skriv om hva en PTV er
Sosant Har satt tid for allmøte
Skal lansere en rapport
GEO Har kalt inn til allmøte
Har vært på personalmøte
ILU Har skjedd lite siden sist
Vært i møte med ledelsen på Rotvoll – om praksis og eksamen
Skal arrangere en workshop ifbm strategi på inst. |ISS
ISS Vært på ledermøte
Har kalt inn til allmøte
Har blæstet i forelesniger og fått og respons på mail til alle studentene
Hatt møte med alle PTVene
PSYK Har kalt inn til allmøte
Jasmin har vært i ped.komite
Purrer inst.leder om det ikke har vært noen programmøter
Styret Anja Har tatt bilder og filmet til valg og antimobbekampanjen. Film vil bli vist på
kino i Ålesund, Gjøvik og Trondheim
FTVene har fått filmene – og kan brukes av alle i blæstinga
Har jobbet med faglig lokalisering
Skrevet sakspapirer til neste STi-møte
Vært på workshop om læringsareal
Holdt på formøte til styret
FTV Even Har vært i de vanlige møtene
FTV Karoline Har vært i de vanlige møtene
FTV Camilla Har vært i de vanlige møtene
FTV Hanne Har jobbet med medarbeidersamtalene
Jobbet med valget
SU-sak 34/17

Dragvollkravet, del 2
Det ble holdt kafedialog om faglig tilhørighet
FTVene vil samskrive dagens innspill med HF sine innspill og presentere et
felles skriv på allmøtet

SU-sak 35/17

Valguka
Hanne orienterte om hva som er planlagt. Det er for dårlig påmelding til
standsene. Alle ITVer forventes å stå minst en gang på stand i løpet av
valgukene.

SU-sak 36/17
Eventuelt
Elin Orienterte om nye mailadresser. Disse vil bli sendt ut på mail
Alle må se på instituttsidene og få oppdatert informasjonen om
studentdemokratiet og ITVene spesielt. Se på IPL sine sider, de er gode.
Even Minner om at neste studentrådsmøte er på onsdag 8. november. Hovedsaken da
er en høring og Sus strategi og dekan kommer for holde et innlegg om dette.
Hanne Ber om at de som har bilder fra oppstartseminaret sender disse inn da
engangskameraene som ble brukt ikke klarte å skaffe bilder pga manglende blits
Lørdag er det Halloween-fest
Jasmin Stilte spørsmål ved koblingen mellom studentnummer og navn på Blackboard.
Det er sendt inn forespørsel til juristen ved NTNU om dette.
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Evaluering av møtet
Bra kafedialog, neste gang; les opp de gamle inspillene
God stemning og gode kjeks
Bra diskusjonspunkter
Bra med en liste over hva som skal diskuteres
Det var lett for alle å komme med innspill
Neste gang må vi sette møblene tilbake til hesteskoformasjon etter gruppene
Fint å sende ut høringsforslaget til kommentarer før det blir sendt.
Kjekt å komme til Rotvoll en tur
Hyggelig at alle ville komme til Rotvoll

Møtet hevet kl 18.00
Hanne Martnes
møteleder (sign.)

Elin Juliussen
referent (sign.)

