Styremøte:

Referat

Dato:
02.05.2017

Innkalt:

Sted:
KA-TBU102, Teknologibygget

Oppmøte:
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), Sean Christopher Høiland
(OLGA), Fritjof Selnes Jensen (Tekno Tunga), Ingvild Åsrønning Broen (Tihlde), Marit
Haugum Mo (Tim&Shænko), Sandra Alstad (Vivas)

Forfall:
Ekstra:

Karoline Kjøle Olsen, Maja Gunvor Erlandsen, Marit Haugum Mo (avgått), Sandra
Alstad
Henriette Sofie Strehl (Tim&Shænko)

Forkortelser
(O)
(D)
(V)
AU
TTSm
TTSa

Orienteringssak
Diskusjonssak
Vedtakssak
Arbeidsutvalget
TTS Makerspace
TTS Arrangement

Vedlegg:
V1 Emnevegg
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Styremøte

 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 kvelden tirsdag 27.
april, seks dager i forkant av møtet.
AUs innstilling:
Innkallingen godkjennes.
Godkjent.

 Godkjenning av sakliste (V)
Førsteutkastet til sakslisten ble sendt ut sammen med innkallingen.
Tillegg:
Sak 33/17
Sak 34/17
Sak 35/17

Individuell klagerett (D) – Joakim
Mobbing (D) – Joakim
Midler fra Astronomigruppen (V) – Martin

AUs innstilling:
Sakslisten godkjennes slik den foreligger på møtet, med innkomne endringer.
Godkjent.

 Godkjenning av referat fra forrige styremøte (V)
Referatet er tilgjengelig via Google Drive og FB-gruppen TTS Styret.
AUs innstilling:
Referatet fra styremøtet 4. april 2017 godkjennes.
Godkjent.
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29/17

Orientering fra AU (O)

1. Orientering fra Leder – Martin
Plakattavlene er hengt opp, og Martin skal i møte med drift angående plakattavlene i morgen
for å se på hvordan TTS kan bruke dem. Tihlde og Tekno Tunga skal få benytte egne deler av
tavlene. TTS ønsker å legge noen føringer på hvordan tavlene skal brukes, med gratis (men
ryddig) bruk av linjeforeningene, og mulighet for en betalingsløsning for eksterne aktører. TTS
ønsker overordnet ansvar.
Martin jobber med å få undervisningsfri på karrieredagen. Argumentasjonen er at de etablerte
dagene på Gløshaugen ikke er så relevante for våre studenter, og at Karrieredagen derfor er
veldig viktig. Karrieredagen holdes 28. september.
Enkelte bedriftsansvarlige har jobbet med å få inn bedrifter, og andre bedriftsansvarlige har
fått beskjed om å hjelpe til på selve karrieredagen.
Martin jobber også med å finne igjen 3D-printerne. Har ikke funnet noen ennå.

2. Orientering fra Nestleder – Tor
Bare hatt administrative oppgaver siden forrige møte.

3. Orientering fra Økonomiansvarlig – Carl-Frederik
Snakket med merverdiregisteret og snakket med andre linjeforeninger angående støtte. Mer
info kommer senere.

4. Orientering fra Markedsansvarlig – Karoline
Ikke tilstede.

5. Orientering fra Fagpolitisk ansvarlig – Maja (v/Martin)
Har jobbet med saken med felles emner på tvers av campus. FUI har kommet med en løsning
som de mener fungerer bra, se vedlegg 1.
Innspill:
 Forslaget bryter med Tekno Tunga sine fire emner i semesteret.
Spørsmål:
 Har de lagt noen poengfordeling?
o Martin: Det er fortsatt 10 poengs-fag.
 Hvordan skal dette integreres med exphil i 2018?
o Martin: Det har ingen funnet ut, men de ser på 75% exphil i ingfag og 25%
spesifisert.
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6. Orientering fra Studentpolitisk ansvarlig – Joakim
Har vært i møte og det har vært valg. Christoffer V. Nesse vant med fem stemmer over 2.
plassen. Det har også vært valg i studentrådet, så det er nye FTV-er.
Automatisk svar på eksamen. Det skal være hjelpende til å lære mer, og ikke bare forklare
hvorfor karakteren ble gitt.
Nytt møte på torsdag med mye valg.
Spørsmål:
 Hvordan finne ut hvem som er FTV-er?
o Skriv i nettleseren: Navn på fakultet og NTNU så skal det komme opp.

7. Orientering fra Sosialansvarlig – Inger-Lise
Eksamensfest/sommerfest. NITO ønsker å samarbeide om en felles eksamensfest på
festningen 2. juni. De har mange medlemmer og mye midler. Det blir et gratis arrangement og
håpet er at NITO stiller med grillmat.
Angående Quak!, så har det kommet svar om at det blir svært vanskelig å flytte KOK3. Det blir
argumentert med NTNUs krav på at 2/3 av arrangementene skal være alkoholfrie, og at avtaler
med samarbeidspartnere gjør det vanskelig. Inger-Lise skal jobbe med dette videre.
Innspill:
 OLGA: Det er svært viktig at svar kommer så raskt som mulig siden de har kommet
langt i planleggingen.

30/17

Orientering fra linjeforeningene (O)

1. Elektra
2. KoM
3. Logitas
4. MiT


Ingenting å melde
Ingenting å melde
Ingenting å melde

Det er fremvisning av prosjekt utenfor terningen med 1. og 2. klassens prosjekter. Det
er bare å ta turen!

5. Nucleus
 Til TTS sin årsplan: Det blir ikke generalforsamling i september; den er i april.
6. OLGA
Ingenting å melde
7. Tekno Tunga
Ingenting å melde

8. Tihlde


De i Sverresgate 14 lurer på om det er lagt opp til rydding og sånt.
o Svar: Snakk med de på drift, så fikser de med en container som er tilgjengelig.
Spørsmål: Hvor mye kan de ulike linjeforeningene gjøre? Svar: Mesteparten av
møbler osv er studentenes.
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Spørsmål til Elektra: Hvor mye frihet har linjeforeningene til å endre
linjeforeningsrom? Svar: Det har vært en del, men det kan lett bli rot som kan
medføre at utstyr forsvinner osv.
Det har kommet spørsmål om hvem som er hvem i Sverresgate 14, og det ønskes
skilting. Innspill: Ta dette med drift og spør dem hva de kan gjøre og hvor mye Tihlde
får gjøre selv.
Generell info: Det blir volleyballturnering den første linjeforeningsdagen. Dersom noen
ønsker å bli med å booke bane i dødens dal, så er det bare å si ifra.

9. Tim&Shænko


Har valgt nytt styre og er i en overgangsfase.
10. Vivas
Ingenting å melde
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17. mai (D, V)

Martin: Er det ønskelig med arrangement fra TTS på 17. mai. Skal TTS delta i borgertoget?
Spørsmål:
 Er det mulig å booke rommet på toppen av Retorten?
o Alle vanlige rom på NTNU kan bookes.
Innspill:
 Hva om linjeforeningene går sammen i toget, men ikke i regi av TTS?
Forslag fra AU: Det arrangeres ikke noe i regi av TTS på 17. mai.
Vedtatt.
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Quak! Og server (D, V) – Martin

Quak! har kommet med tilbud om å dele utgiftene til kjøp og drift av servere med TTS. Det
blir også mulig for linjeforeninger å benytte seg av serveren. AU ønsker innspill på hva
linjeforeningene ønsker.
Det er snakk om en pris på rundt 14 000, hvor TTS betaler halve og Quak! betaler halve. Alle
linjeforeningene får mulighet til å legge over sine nettsider til hosting osv gratis.
Spørsmål:
 Elektra har fungerende servere, hvorfor skal de bruke penger på nye?
o Elektras servere har null garanti og kan ikke holdes oppe hele tiden. Det er
behov for servere som fungerer når man trenger dem.
T&S ønsker å være med på dette, og trenger en stabil server.
Det har også vært snakk om komplette medlemslister på en sikker server, i stedet for en
rotete Excel-løsning slik det er i dag.
Innspill: Vivas er med, Logitas er med, OLGA er med.
Forslag: TTS kjøper en server sammen med Quak! til den nevnte prisen.
Vedtatt med 6 for og 2 avholdende.
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33/17

Individuell klagerett (D) – Joakim

Saken dreier seg om: Skal karakteren følge gruppebesvarelsen eller hver student? Per i dag
på NTNU må hele gruppen skrive under på at de ønsker å klage for at klagen skal behandles.
Dersom dette endres til at klagen følger hver student, så vil klager bli tatt opp separat per
person.
Spørsmål:
 Elektra: Gjelder dette også Bachelor-oppgaver?
o Joakim: Det skal det.
 OLGA: Kan dette bekreftes før noe blir avgjort?
o Joakim: Det er ganske så sikkert.
Loven er per i dag uklar, men det arbeides med et klarere regelverk.
Innstillingen som ligger fremme per i dag:
UH -loven gir kandidater en individuell klagerett uansett eksamensform, med de unntak
som er nevnt i § 5-3 (5. ledd). Studenttinget ved NTNU mener derfor at NTNU skal endre
studieforskriften sin slik at den er i tråd med UH-lovens regulering av klageretten.
Dette innebærer at:
 Kun kandidater som selv klager skal gis ny sensur.
 Kandidater som ikke benytter sin individuelle klagerett; har godtatt den første
vurderingen som er gitt og skal derfor ikke ha ny sensur.
 Ved gruppeeksamen der det bes om begrunnelse fra én av kandidatene skal alle
kandidatene få tilsendt begrunnelsen samtidig. På denne måten får alle
kandidatene samme klagefrist å forholde seg til.
Diskusjon om individet som klager får sin karakter påvirket.
Innspill:
 Skal det settes en frist slik at det ikke oppstår offerlam?
o Den sikkerheten ligger allerede inne i form av at svar på klagen ikke kommer
før frist for å klage er over.
 Elektra: Liker det Studenttinget har som innstilling, men synes det burde være en
mulighet for gruppeklager fortsatt.
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34/17

Mobbing (D) – Joakim

Saken bygger på en undersøkelse i 2015 styrt av Universitetet i Agder. De har funnet at 10
prosent på alle studenter føler seg mobbet. 31% vet ikke hvem de skal henvende seg til
dersom de blir mobbet. De fleste klagene går på psykologisk mobbing; det vil si med ord.
Spørsmål:
 Hvem skal man henvende seg til?
o Studentrådet.
NTNUs innstilling:
Studenttinget NTNU skal:
 I samarbeid med ulike aktører arrangere en antimobbing-kampanje i forbindelse med
studiestart 2017.
 Jobbe for at Læringsmiljøutvalget skal kartlegge mobbesituasjonen ved NTNU.
 Jobbe for at NTNU vedtar strategiske mål for mobbesituasjonen ved institusjonen på
bakgrunn av kartleggingen.
 Jobbe for at NTNU gjennomfører konkrete tiltak for å motvirke mobbing, med oppstart
på kort sikt.
Innspill:
 Det er viktig at studentrådet gjør seg mer synlig slik at folk hvem de skal vite hvem de
skal forholde seg til.
 Det må vektlegges at også forelesere er i fokus, da også enkelte forelesere til tider
mobber.
Spørsmål:
 Prosentene 10% og 31%. Gjelder det Norge generelt, NTNU i sin helhet eller kan man
finne statistikk ned på studienivå?
o Det er tilgjengelig mer info om undersøkelsen, men den går ikke spesifikt inn
på enkelte studier.

Joakim: Hva menes om studenttingets innstilling?
Positiv tilbakemelding fra linjeforeningsrepresentantene.
Innspill:
 Det er også viktig at det blir klarere hvordan hierarkiet er og hvordan systemet fungerer.
 Studentrådet kan vise seg frem på MOT-møtet i fadderuken.
 OLGA: Folk har ikke så lyst på egne arrangement midt i fadderuken. Det er allerede
nok.
 T&S: Hva hvis kampanjen starter i fadderuken, men varer i en tid etter fadderuken
også?
Forslag: Åpne for en workshop i Ingfag angående mobbing.
Joakim tar innspillene videre til Studenttinget.
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35/17

Midler fra Astronomigruppen (V) – Martin

Espen Fossen har vært innom og snakket med Martin. Han gikk på Elektroingeniørlinjen på
Kalvskinnet for ti år siden, og drev Astronomigruppen i TTS. Han har en bankkonto stående i
sitt navn som han ikke får gjort noe med, og regnet med at TTS ønsket pengene.
Siden det ikke finnes noen aktiv astronomigruppe, eller tilsvarende, i TTS lenger, ønsker AU
at midlene blir overført til TTS sentralt slik at de kan benyttes til aktivitet til fordel for
medlemmene. For at dette skal kunne gjøres, må det gjøres et styrevedtak på at gruppen
nedlegges og at midlene skal overføres til TTS sin hovedkonto.
Innspill:
 Elektra: Det burde bli bedt om bankutskrifter for de siste 10 årene.
Forslag til vedtak:
TTS legger ned astronomigruppen. AU får fullmakt til å overføre alle gjenstående midler til
TTS’ hovedkonto og legge ned gjeldende konto hos Sparebanken SMN.
Vedtatt med 8 Stemmer for.

 Eventuelt
Turgruppe, Elektra
Elektra: Starter opp en turgruppe hvor TTS-medlemmer kan delta. Ta kontakt med Truls
Kippernes hvis interessert i samarbeid eller deltagelse på noen av turene som skal
Innspill:
 MiT har også nylig startet opp en turgruppe.
 CF startet turgruppe for T&S i fjor, og har samarbeidet med Vivas.
 Vivas har, som nevnt, også en turgruppe med både enkelte lavterskel tilbud. Har blant
annet to år på rad arrangert topptur i Jotunheimen.
Spørsmål:
 Hva er ambisjonsnivået?
o Både lavterskel og høyterskel tilbud.

Oppfylling av verv
Karoline, markedsansvarlig, kommer til å bytte studie og derfor trengs det en ny person som
kan fylle det vervet.
Innspill:
 Elektra: Elektra kommer til å gjennomføre en «Få deg et verv»-dag for å fylle opp sine
komiteer og sånt mens folk er gira i starten av året. Kanskje det kan gjennomføres en
felles dag med stands og promotering av ulike verv?
 Alle må jobbe med å finne noen som kan utfylle et slikt verv.
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Mobbing
Hva gjør man hvis man blir mobbet?
1. Gå til noen med ansvar. En foreleser eller studentrådet.
a. KTV, ITV, FTV ta hvem som helst. Snakk med noen! Send en mail!
KTV tar det videre til ITV, og ITV videre til FTV.
Ting skal løses på lavest mulig nivå.
b. Info finnes også på NTNU sine sider. Kan finnes ved å google.
2. Hva gjør man hvis noen kommer til en og sier at man blir mobbet?
a. Snakk med vedkommende, og er det alvorlig (som voldtekt): politianmeld!
b. Hjelp dem til å gjennomføre det over.
Innspill:
 Joakim: Bruk systemet! Også voldtekter skal tas gjennom studentrådet.
 Info burde komme ut i fadderuken.
 Elektra: Det har vært snakk om i fadderuken å lage å dele ut et velkommen til osshefte, og Studenttinget kan få noen sider der.

 Møtekritikk
Både ris og ros er ønskelig.
Møtet settes: 16:25
Møtet heves: 17:40

 Møtekritikk
-

Fortsatt ønske om info om tidsrammer på sakene.

Møtet settes: 16:25
Møtet heves: 17:40

Hilsen
Arbeidsutvalget
v/Tor Hennum
Nestleder i TTS
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