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Styremøte
Møtet settes:

16:15

 Valg av ordstyrer (V)
AUs innstilling:
Martin Koen Hongset velges til ordstyrer.
Valgt.

 Valg av referent (V)
AUs innstilling:
Tor Hennum velges til referent.
Valgt.

 Godkjenning av innkalling (V)
Innkallingen ble tilgjengeliggjort via Google Drive og FB-gruppen TTS Styret tirsdag 28. mars, én
uke i forkant av møtet.
AUs innstilling:
Innkallingen godkjennes.
Godkjent.

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

 Godkjenning av referat fra forrige styremøte (V)
Referatet er tilgjengelig via Google Drive og FB-gruppen TTS Styret.
AUs innstilling:
Referatet fra styremøtet 14. mars 2017 godkjennes.
Godkjent.
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Orientering fra AU (O)

1. Orientering fra Leder – Martin
Har jobbet litt med småsaker. Maja er ferdig som FUI noe som medfører at det må finnes en
ny person som kan velges inn som ny FUI. Styret oppfordres til å lete etter en god kandidat
som kan stille til FUI og som vil få tilbud om å fylle hennes posisjon i TTS. Hun har også fulgt
opp Makerspace, noe som vil kunne enten falle bort eller bli tatt over av den nye personen.
Tips og gjerne, og oppfordre gode kandidater til å stille!
Martin vil komme med informasjon om hvordan denne personen velges og når.
Makerspace ønsker å holde et Arduino-kurs. Til dette benyttes en meget «dummed-it-down»versjon av C, noe som gjør at det ikke er nødvendig med noe særlig forkunnskaper. Skolen
har lisens til C og C++, så dette er ikke noe deltakerne må skaffe selv. Dersom kurset skal
holdes, må TTS kjøpe inn arduioner som selges på kurset. De som deltar vil da kunne delta
enten med egen arduino, eller med en de kjøper når de kommer. Dette er en mulighet til å
kanskje gå litt i pluss. Linjeforeningsrepresentantene oppfordres til å ta det opp med hver
linjeforening og lufter tanken for å finne ut om det er interesse for et slikt kurs. Arduino er en
form for mikrokontroll som kan benyttes til å kontrollere mange systemer og roboter. Kurset
blir eventuelt gjennomført på høsten.
Martin skal ta et møte med Quak! Mer informasjon kommer etter møtet.

2. Orientering fra Nestleder – Tor
Har gjort litt administrativt siden forrige møte.

3. Orientering fra Økonomiansvarlig – Carl-Frederik
CF jobber med å finne ut om TTS må registreres i merverdiregisteret.
Han skal møte med Martin og prodekan angående støtte til TTS og undergrupper. Han ser
også på om TTS kan skaffe seg en hovedsponsor.

4. Orientering fra Markedsansvarlig – Karoline
Karoline jobber med hjemmesiden. Hun har fått ulevert en stor brukermanual og driver nå og
setter seg inn i hvordan gjøre endringer på TTS’ hjemmeside.
Hun har laget en fb-gruppe for de markedsansvarlige i linjeforeningene.
Har vært i kontakt med markedsansvarlig for TTSb for å se på muligheten for samarbeid når
også deres nettside skal lages.
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5. Orientering fra Fagpolitisk ansvarlig – Maja
Det arbeides med å få til en større likhet mellom omtrent tilsvarende studier i de ulike
studiebyene. Måten det gjøres på i denne omgang er å arbeide for tre felles helt like semester.
Dette skal gjøre det lettere å hoppe mellom ulike studieretninger i ulike studiebyer ved
interesse og behov.
Det er også snakk om å justere innholdet:
 Det jobbes for å øke mengden statistikk til 7,5 poeng og minke økonomien til 2,5% slik
at det skal være lettere å gå over på master.
 Tilsvarende gjøres med fysikken som skal øke til 7,5 poeng på bekostning av kjemien
som vil komme på 2,5%.
For mer info, se vedlegg 2.
Innspill:
- Det er idiotisk dersom vi i Trondheim skal tilpasse oss et system hvor det er mer rot.
- OLGA har hørt fra studentene at det har blitt for lite tid til fysikken og for mye tid til kjemien.
- MiT har fått klage på vanskelighetsgraden. De fikk også inntrykk av at de ikke fikk så mye
ut av faget slik som det har vært her før.
- Burde ikke kravene i Gjøvik og Ålesund få strengere krav i stedet for at vi skal gjøre våre
studier vanskeligere enn det er?
 Poenget med å innføre dette for å gjøre det lettere å gå over til master, ikke
gjøre det lettere eller vanskeligere.
- Problemet med maskin er at det har vært bra med fysikk før jul som trengs til blant annet
mekanikk etter jul.
- Elektro trenger ingeniørfaglig første semester for å kunne bygge videre på dette.
- Studenter på maskin har sendt inn en klage på ingeniørfaglig-faget. Noe av utfordringen
er at de har hatt det sammen med logistikk og at faget blir halvveis for begge. Det samme
gjelder OLGA som har hatt det med material.
- Det er helt kaos på logistikk og mange klager. Det hadde vært bedre å ha prosjektledelse
først og ingeniørfaglig etterpå.
- På fornybar er det noen som mener at ingeniørfaglig-faget ikke er bra nok.
- Elektra kommer med forslag om 5 poeng felles og fem poeng tilpasset studiet. Se under:
1. semester:
5 poeng fysikk & 5 poeng spesialisert ingfag.
2. semester:
5 poeng kjemi & 5 poeng felles ingfag.
Martin foreslår at Maja sender ut et høringsdokument og linjeforeningene kommer med
høringssvar som Maja kan uthente info fra og ta med seg videre.
Y-veien kan tilpasses i ettertid, men når fagene skal plasseres blir nok prioritert.
FRA MARTIN
Det ligger fremme forslag om at man må ha 60 poeng (alle fag) fra første året og 50 poeng
(alle unntatt ett) fra andre året for å kunne begynne å skrive på bachelor-oppgaven. Maja
sender ut høringsskriv her også.
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6. Orientering fra Studentpolitisk ansvarlig – Joakim
Oppdatering fra studenttinget: De ønsker at NTNU skal sette ned en prosjektgruppe for å
innføre automatisk begrunnelse på eksamen der det er hensiktsmessig.
Budsjettprioriteringer for 2018: Ønsker å styrke kompetansen innen blackboard.
Det jobbes for at utbedringsarbeidet på Moholt skal subsidieres med rundt 300 000 over tre
år.
Det skal være en politikeravtale mellom med partiene hvor Sti skal ut og møte listetoppene.
Det skal også gjennomføres flere aksjoner for å promotere stortingsvalget.
Studenttinget skal også oppfordre til å stemme ved stortingsvalget.

7. Orientering fra Sosialansvarlig – Inger-Lise





Sommeravslutning 2. juni, etter alle ordinære eksamener.
Jobber med å få til en undergruppe i TTSi for klatring.
Skal etter påske ha møte med NiTO for å samarbeide om å nå medlemmer.
Skal møte med Quak! Om hvilke dager i fadderuken som blir tildelt linjeforeningene.
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Orientering fra linjeforeningene (O)

1. Elektra
Holder for tiden kurs i AVR. Planen for fadderuken er stort sett slått i stein. Har hatt
generalforsamling, og Martin er valgt på nytt. Truls som møtte er ny nestleder.
2. KOM
Ingenting å melde
3. Logitas
Ingenting å melde

4. MiT
Generell info til alle:
 Det var snakk om å arrangere kontor-til-kontor. Datoen 21. april er satt på initiativ fra
MiT (rundt klokka 18). MiT ønsker svar og stiller med edruvakt.
 Info om at MiT har startet opp et prosjekt for å lage en cross-cart. Det er tidlig i
oppstartsfasen og de ønsker å få med seg interesserte fra andre linjer. Lars Eirik
Bakkom står som ansvarlig, men det blir lagt ut info.
 MiT planlegger egne ting i tillegg til Quak!s opplegg. Foreslår at TTSmedlemsforeningene finner på noe i forbindelse med et arrangement.
5. Nucleus
Ingenting å melde
6. OLGA
Ingenting å melde
7. Tekno Tunga
Ingenting å melde

8. Tihlde
Trenger å få tilbake sofaen sin. Henter den etter møtet.

9. Tim&Shænko
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Carl-Frederik: Har mye bandutstyr og snakket om å leie ut utstyr til linjeforeningene. Det vil
også kunne koste rundt 3000 for å leie bandet for en kveld. Til orientering avholder de styrevalg
rett etter påske.
10. Vivas
Ingenting å melde
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Arduino-kurs med Makerspace (D) – Martin

Makerspace ønsker seg et Arduino-kurs, da dette har vært forespurt fra studenter. Det er tenkt
å kjøpe inn en del kort som blir solgt i forbindelse med kurset. Leder og Makerspace har møte
denne uka og starter planleggingen.
Er dette interessant for linjeforeningene?
Se sak: Orientering fra leder.
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Automatisk begrunnelse på eksamen (D) – Joakim

For informasjon om saken, se vedlegg 1.
Forslag om hvilke fag det bør være automatisk begrunnelse på:
- Alle tekniske/matematiske fag som ikke er multiple choice.
- Fag hvor det er mulighet for følgefeil, for å kunne sjekke at man ikke får trekk på følgefeil.
- Gå etter fag med dårlige karakterer og høy strykprosent. Dette kan gi mer informasjon om
hvorfor det eventuelt er dårlige resultater i fagene også.
Hvordan skal denne ordningen implementeres?
- Lage forslag til skjemaer som kan benyttes i fagene. Dette kan inneholde for eksempel en
oppdeling i hoved- og underoppgaver med rom for en kort kommentar på hva som mangler.
- Også et skjema som kan inneholde tre kolonner med bra, middels og dårlig slik at
studentene ønsker.
- Anbefaling om å klage eller ikke klage eller anbefale å ta eksamenen på nytt eller ikke.
Eller andre kommentarer.
Argument for:
- Klageprosenten kan gå ned fordi noen studenter kanskje vil innse at det er deres egen feil
og at karakteren var rettferdig.
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 Eventuelt
Elektra:
- Har lest en sak i Under Dusken angående ingeniørfaglig systemtenkning som er ganske
likt eksperter i team. Forslag om at studentrådet får ta den saken.
KoM:
- Forslag om å starte opp studentkor for TTS.
o Innspill fra Martin: Anbefaler å holde litt igjen og la revyarbeidet få bli bedre etablert
først før TTS begynner på noe nytt. Linjeforeningene blir allerede dynget ned med
TTS-informasjon og at det er lurt å kanskje ikke starte for mange ting på en gang.
o Innspill fra Inger-Lise: Oppfordring om at linjeforeningslederne tar det litt seriøst og
blæster godt i egne linjeforeninger fordi TTSa ikke alltid klarer å nå ut.
OLGA:
- Lufter ideen om linjeforeningsforum hvor det kan diskuteres småarrangement.
Inger-Lise:
- Oppfordrer til at saker blir sendt inn i forkant, slik at alle vet hvor lang tid et møte vil ta og
slik at folk kan forberede seg på sakene.

 Møtekritikk
-

Martin tok selvkritikk på et «rotete møte».
Det ble tatt opp altfor mye på orienteringssakene fra linjeforeningene som skal stå som egne
saker. Må sendes inn i forkant av møtet, helst innen én uke før møtet.

Møtet heves: 18:30c

Hilsen
Arbeidsutvalget
v/Tor Hennum
Nestleder i TTS
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