Styremøte:

Referat

Dato:
14.03.2017

Innkalt:

Sted:
KA-TBU102, Teknologibygget

Møtestart:
16:15

TTS Arbeidsutvalget:
Martin Koen Hongset (Leder), Tor Hennum (Nestleder), Carl-Frederik Davidsen
(Økonomiansvarlig), Karoline Kjøle Olsen (Markedsansvarlig), Maja Gunvor
Erlandsen (Fagpolitisk ansvarlig), Joakim Solheim (Studentpolitisk ansvarlig),
Inger-Lise Aaland Seterdal (Sosialansvarlig)
Linjeforeningsrepresentanter:
Besart Olluri (Elektra), Simen Bøe Kirkhus (KOM), Astrid Longva Kvendset
(Logitas), Martin Sande (MiT), Maléne Camilla Svensli (Nucleus), Julie Tengs
(OLGA), Fritjof Selnes Jensen (Tekno Tunga), Jakob Tolstad Tofte (Tihlde), Marit
Haugum Mo (Tim&Shænko), Sandra Alstad (Vivas)

Frafall:

Carl-Frederik Davidsen (Økonomiansvarlig), Maja Gunvor Erlandsen (Fagpolitisk
ansvarlig), Besart Olluri (Elektra),

Ekstra:

Kjell Erik Kalsvik (Leder TTSm), Alma Pitranga

Forkortelser
(O)
(D)
(V)
(AU)

Orienteringssak
Diskusjonssak
Vedtakssak
Arbeidsutvalget

Vedlegg:
Vedlegg 1:
Vedlegg 2:

Møte mellom TTSb og linjeforeningene 1
Forslag til løsning på bedpress
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Saksliste
Møtet settes: 16:20

 Valg av ordstyrer (V)
Forslag til vedtak:
Martin Koen Hongset velges til ordstyrer.
Valgt.

 Valg av referent (V)
Forslag til vedtak:
Tor Hennum velges til referent.
Valgt.

 Godkjenning av innkalling (V)
Innkallingen med førsteutkast til saksliste ble tilgjengeliggjort via Facebook-gruppen TTS
Styret natt etter 7. mars, ca. en uke i forkant av møtet.
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.
Godkjent.

 Godkjenning av sakliste (V)
Førsteutkastet til sakslisten ble sendt ut sammen med innkallingen.
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes slik den foreligger på møtet.
Godkjent.

 Godkjenning av referat fra forrige styremøte (V)
Referatet er tilgjengelig på Facebook-siden TTS Styret.
Forslag til vedtak:
Referatet fra styremøtet 14. februar 2017 godkjennes.
Godkjent
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Orientering fra AU (O)

1. Orientering fra Leder – Martin
Martin skal på møte NITO for å avtale fremtidig samarbeid.
Han var på Universitetskonferansen i Ålesund hvor det ble diskutert sammen med rundt
100 andre hvordan NTNU kan sees utenfra som ett universitet, og hvordan et godt
samarbeid på tvers av studiebyene som ett universitet skal kunne bygges og
vedlikeholdes.
AU og flere andre hadde møte med prorektor Helge Klungland angående
samlokalisering på Gløs-haugen. De ønsker å flytte drift ut fra der de er slik at
studentfrivilligheten kan flytte inn der.

2. Orientering fra Nestleder – Tor
Tor har jobbet med etterarbeid etter generalforsamlingen, og holder på å samarbeide
med referatskriver om å ferdigstille møteprotokollen.

3. Orientering fra Økonomiansvarlig – Carl-Frederik
Jobber med sponsormidler, fikset tilgang til bankkortet og jobber med tilgang til
bankkontoene.

4. Orientering fra Markedsansvarlig – Karoline
Har jobbet med hjemmesiden og hvordan den skal se ut. Skal se på mulighet til hvordan
TTSb sin hjemmeside skal se ut. Ønsker også innspill fra linjeforeningene om hvordan
de ønsker at sine sider ser ut.
Innspill:
 Linjeforeningene ønsker informasjon om hvor stor frihet de har til å endre egne
undersider.
Karoline har reflektert over egen vervtittel, og ser på det som litt meningsløst at hun skal
ha et verv som markedsansvarlig når TTSb tar seg av de oppgavene som hører til et
slikt verv. Hennes roller er i stor grad å arbeide med PR, og hun ønsker å bytte ut tittelen
med PR-ansvarlig. Vervet vil dermed ofte refereres til fremover som PR-ansvarlig, men
er fortsatt det samme vervet som før.
Har sett på revy, og skal samarbeide med CF om dette.
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5. Orientering fra Fagpolitisk ansvarlig – Maja
Maja arbeider med vanlige FUI-saker. Mer informason kommer senere.

6. Orientering fra Studentpolitisk ansvarlig – Joakim
Skal i møte med studenttinget 16. mars angående yrkesvei og mulighet for studenter
uten studiekompetanse til å ta bachelorgrad på NTNU. Mer informasjon kommer senere.

7. Orientering fra Sosialansvarlig – Inger-Lise
Har nylig kommet tilbake til byen. Skal ha møte med arrkom 15. mars angående KOK
og hvordan det gikk.
Har vært i kontakt med Karoline angående revy, og ønsker at arrkom kan ta del i denne
prosessen.
Hun jobber også med planlegging av en månedlig aktivitet på linjeforeningsrommene.
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Orientering fra linjeforeningene (O)

Dersom linjeforeningene har informasjon som er relevant for resten av TTS-Styret. Denne
saken holdes kort og konsis.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Elektra
Ikke til stede
KOM
Ingenting å melde
Logitas
Ingenting å melde
MiT
Ingenting å melde
Nucleus
Ingenting å melde
OLGA
Ingenting å melde
Tekno Tunga
Ingenting å melde
Tihlde
Arrangerer generalforsamling i morgen. Tihlde drift har fått en del
henvendelser angående drift av nettsider.
Tim&Shænko
Ingenting å melde
Vivas
Ingenting å melde
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Bedriftspresentasjoner (D, V) – Martin

TTSb og alle linjeforeningene har møttes i forbindelse med hvordan bedrifter kontaktes ifm.
Bedriftspresentasjoner framover. Det er ønskelig at ALLE linjeforeninger har diskutert dette på
forhånd av møtet, og er klare for å ta en avgjørelse slik at vi kan løse dette raskt. Dokumenter
fra møtet følger som vedlegg 1 og 2.
Tim&Shænko ønsker å støtte en felles database, men ønsker å fortsette samme løp
som før og selge T&S som T&S. Ønsker også å stryke setningen «men evt nevne at de
samarbeider med TTS.».
Ser på TTSb som veldig bra for de mindre linjeforeningene, og føler at T&S bidrar
veldig mye allerede. Deres opplegg fungerer bra. De ser ikke helt bort ifra at kanskje
TTSb overtar bedpresser om noen år, men da må TTSb være mye større og etablert.
Det blir stilt spørsmål om hvorfor T&S ikke ønsker å nevne TTS når de ringer rundt.
Grunnen er at de ikke ønsker å endre rutiner, og heller ikke være et produkt som
selges av TTS. De ser det slik at TTSb ikke vil få noe særlig ut av det, da TTSb uansett
bare vil bli nevnt i en bisetning. De ønsker å bruke energien på å innhente bedpreser til
bygg-studenter og skape kvalitet der.
Martin poengterer at linjeforeningene allerede tjener mer gjennom TKD enn det koster
av å være med i TTS.
Innspill om at det må være ulik ventetid før man ringer en bedrift på nytt, og at dette må
tas på skjønn etter om de sier ja eller om de takker nei til å holde bedpres.
T&S ytrer at de ikke har råd til å gi fra seg bedriftspresentasjonene sine, og ønsker å
gå for første linjeforening til mølla-prinsippet. Mener også at det er feil av TTSb å
prioritere å overta bedriftspresentasjoner med en høy prosent med for eksempel
byggstudenter, og heller bør satse på å ta seg av de bedriftene som ønsker en større
spredning av ulike studenter.
Maskin ytrer forslag om at de kan sende inn bestilling til TTSb om at det for eksempel
skal sendes ut forespørsel om bedrifter til VVS, og som eventuelt ønsker andre
studenter i tillegg.
Enighet:
AU får ansvar for å opprette en felles database hvor alle bedriftsansvarlige får tilgang
og må legge inn hvem som kontaktes, når og gjerne kontaktperson. TTS får ansvar for
å vedlikeholde databasen. Det må opprettes en funksjon for å merke hvilke
linjeforeninger som er relevant for bedriften, og dersom for eksempel T&S er den
eneste som står oppført, så ringer ikke TTSb til denne angående bedpres. TTSb ringer
likevel til disse bedriftene angående TKD.
Booking
Forslag fra AU:
TTSb ringer rundt fortløpende dersom ingen andre har kontaktet dem og det ikke er en
bedrift som er spesiell for bare én linje. Linjeforeningene ringer også rundt.
Gjennomføring
Logitas og T&S ønsker forslag 3.
Tekno-Tunga ønsker forslag 2.
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Forslag:
1. Felles database over alle bedriftene, som alle linjene har tilgang til. Fortløpende
endring ift kontakt av bedrifter som hver enkelt linjeforening gjør.
2. Hvis bedriftene er interessert i flere studier oppfordres Linjeforeningene til å nevne at
de samarbeider med TTS.
3. Kontakt av bedrifter maksimalt en gang/kvartal der bedriften favner over flere studier
4. Kontakte av bedrifter maksimalt en gang/mnd der bedriften favner over flere studier
5. Kontakt med bedrifter kun ifm. Karrieredagen går uavhengig av «karantenetid»
6. TTS AU utformer database etter ønsker på styremøtet og deler denne med alle
linjer.
7. TTS får 20% og linjeforeningene får 5% hver etter bed.pres. (samme nøkkel som
karrieredagen)
8. Prosentene på de linjene som bedriftene er interesserte i fordeler pengene seg
imellom etter bedriftspresentasjoner, ut fra hvor mange studenter fra hver linje som
kommer.. Eks. 30% til Elektra og 70% til Bygg
9. Prosentene på de linjene som bedriftene er interesserte i fordeler pengene seg
imellom, ut fra hvor mange studenter fra hver linje som kommer.. Eks. 30% til Elektra
og 70% til Bygg.
TTS får 20% der 2 eller flere linjer deltar på bed.pres
10. AU får mandat til å utforme disse vedtak til «god norsk», og omformulering godtas
på neste styremøte.

Forslag 1:
Forslag 2:
Forslag 3:
Forslag 4:
Forslag 5:
Forslag 6:
Forslag 7:
Forslag 8:
Forslag 9:
Forslag 10:

Vedtatt med 9 stemmer for
Vedtatt med 8 stemmer for, 1 stemme mot
Falt
Falt
Falt siden 3 og 4 falt
Vedtatt med 7 stemmer for, 0 imot
Falt med 0 for
Falt med 0 for, og 8 imot
Vedtatt med 9 stemmer for
Vedtatt med 9 stemmer for

Forslaget 3 og 4 falt ved avstemning om det skal settes en tidsgrense. Kun 2 av 9
stemmeberettigede ønsket å sette en grense.
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Linjeforeningsrommene i G-bygget (D) – Tor

Lederen av Vivas har snakket med Therese Brekke, som kom med dårlige nyheter til
linjeforeningen Elektra og Vivas. Hvordan skal TTS forholde seg til dette?
Dette er det som ble gitt av informasjon, innsendt av Tor:
1. De skal tømme hele 2. etasje i G-bygget for å legge inn ny ventilasjon osv.
2. Alt av ting må derfor ut og lagres et sted.
3. De har ikke funnet noe rom for lagring. De skal prøve å få brukt sukkerhuset, men dette er
ikke sikkert.
4. De skal rive en vegg mellom Elektra-rommet og naborommet og det er satt opp som
undervisningsrom. Det er midlertidig ikke satt opp noen ombygginger av rommet vårt.
5. Om vi får tilbake det samme rommet, eller om vi mister det og må håpe på om vi får et nytt
er usikkert.
6. De har ikke sett på areal som evt kan brukes til rom for oss ennå. Om vi i det hele tatt får
nytt rom er usikkert.
7. De har ikke satt dato for tømming og sånt, men de ønsker å gjøre tømme- og
ventilasjonsjobben senest mulig før fellesferien i sommer slik at i slipper å jobbe med det i
eksamenstiden.
Innspill:
TTS skal representere linjeforeningene, og ta tak i saker som angår de forskjellige
linjeforeningene.
Forslag:
AU tar saken videre gjennom de kanalene vi har. Følger med på hva som blir bestemt
og tar tak i saken spesielt dersom det ser mørkt ut. Det skal med andre ord arbeides for
at Elektra og Vivas får tilbake linjeforeningsrommene sine.
Vedtatt
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Drift av nettsider (D, V) – Martin

TIHLDE Drift har kommet med forslag om at de kan drifte nettsidene for alle linjeforeningene,
dvs. stille med serverplass osv. De har ikke webdesign, men kan være et rimelig alternativ. Et
alternativ er at TTS finansierer en server som alle kan koble seg på slik som Studentrådet
gjorde tidligere.
Det står en server hos drift nå, men pga. alder er denne ikke lengre dekket av garanti.
Innspill på om dette er noe som skal følges opp ønskes!
Det er forslag om at linjeforeningenes nettsider kan lagres på Tihldes servere, og
driftes gratis av Tihlde drift. I så fall må det snart kjøpes inn en ny server.
Forslag:
AU i samarbeid med Tihlde drift utreder saken og finner pris på ny server.
Vedtatt med 8 stemmer for.
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Plakater på Campus (D) – Martin

Dere har fått forslagene til plakattyper på campus og blitt bedt om å sende inn forslag på
ønskede plasseringer fortløpende. Om denne saken ikke er tilfredsstillende løst innen
møtestart, er det ønsket å avslutte denne i løpet av møtet.
Martin var med på en runde på Teknologibygget med leverandør av oppslagstavler. Det
kommer oppslagstavler ved hovedinngangen (150x120) i alle etasjer (90x120), en i
kantinen (300x150) og en nede hos mat (150x120). En del av sistnevnte vil bli satt av for
KoM. Oppslagstavlen i førsteetasjen vil være forbeholdt TTS.
TTS ønsker å ta ansvar for oppfølging av tavlene, og tanken er at eksterne skal kunne
betale for å få henge opp plakater, mens interne får henge opp gratis etter avtale med
AU. Det kommer mer informasjon etter hvert.
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Sosialt (D) – Martin

Det ble tidligere blitt nevnt flere forslag om sosiale arrangementer, som kontor-til-kontor fest
og kostymefest mm. Nå som Kampen om Kalvskinnet er over for denne gang ønskes videre
innspill til om hva vi skal arrangere/finne på sammen.
Det er ønske å arrangere styrefest med alle linjeforeningene og kontor til kontor for TTSstyret. Styrefesten kan gjerne være et litt større arrangement, og kan fungere som en
gulrot for å få folk til å ønske å bli engasjert i TTS. Det skal settes opp en poll på FBgruppen TTS Styret angående når.

 Eventuelt
Om mulig sendes saker til eventuelt inn på forhånd til post@teknikersamfunn.no.
PR-ansvarlig oppfordrer styret og komiteene til å legge inn hva som skal deles på et
dokument som ligger på docs, og så legges det ut på en ryddig måte av PR-ansvarlig.
Forslag om å opprette en person-profil for TTS som kan være medlem av de ulike
facebook-gruppene og dele direkte info angående TTS.

 Møtekritikk
Både ris og ros er ønskelig.
Martin tok selvkritikk på mangel på forslag i forkant av møtet. Utnevning av midlertidig
ordstyrer dersom møteleder skriver forslag.

Møtet heves: 18:15
Hilsen
Arbeidsutvalget
v/ Tor Hennum
Nestleder,
Trondheim Teknikersamfunn
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