Styremøte:

Referat

Dato:
30.08.2017

Innkalt:

Sted:
KA-TBU102, Teknologibygget

Oppmøte:
17:15

TTS Arbeidsutvalget:
Martin Koen Hongset (Leder), Tor Hennum (Nestleder), Carl-Frederik Davidsen
(Økonomiansvarlig), Karoline Kjøle Olsen (Markedsansvarlig), Martin Dahlen Trana
(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 (Cibus), Ingvild Åsrønning Broen (TiHLDE), Henriette
Sofie Strehl (Tim&Shænko), Renate Berge (Vivas)
Andre:
Erik Hole & Heine Hammersland (Sukkerhuset Kjeller og Scene)

Forfall:

Carl-Frederik Davidsen, Karoline Kjøle Olsen, Martin Dahlen Trana, Inger-Lise
Aaland Seterdal, Martin Sande, Sean Christopher Høiland

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

Orienteringssak
Diskusjonssak
Vedtakssak
Arbeidsutvalget
TTS Makerspace
TTS Arrangement

Vedlegg:
Ingen
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Styremøte 6-17
36/17
•

Konstituering (O)

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 onsdag 23. august, en
uke i forkant av møtet.
AUs innstilling:
Innkallingen godkjennes.
Godkjent.

•

Godkjenning av sakliste (V)

Førsteutkast til saksliste ble sendt ut sammen med innkallingen. Innkomne endringsforslag:
• Rekkefølgen til sakene 37/17-39/17 endres til å bli:
o 37/17 Sukkerhusets stilling (D, V)
o 38/17 Orientering fra linjeforeningene (O)
o 39/17 Orientering fra AU (O)
AUs innstilling:
Sakslisten godkjennes slik den foreligger på møtet, og behandles i den foreslåtte rekkefølgen.
Godkjent.

•

Godkjenning av referat fra forrige styremøte (V)

Referatet fra forrige møte ligger tilgjengelig via Google Drive og FB-gruppen TTS Styret.
AUs innstilling:
Referatet fra styremøtet 2. mai 2017 godkjennes.
Godkjent.

37/17

Sukkerhusets stilling (D, V)

Sukkerhuset Kjeller og Scene ble opprettet som en undergruppe av Trondheim Teknikersamfunn,
og er per i dag ennå ikke skilt ut av TTS.
Da aktiviteten i TTS ble sparket i gang igjen i 2016 møtte daværende leder opp på et diskusjonsmøte
med ledere fra de ulike linjeforeningene og fortalte at de ikke ønsket å være en del av foreningen
lenger. Grunngivingen den gang var blant annet at de ikke så hvilken nytte de ville ha av TTS, og at
de ønsket å rette seg mot NTNU generelt og ikke bare medlemmer av TTS.
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Sukkerhuset Kjeller og Scene er den største og best fungerende undergruppen av TTS, med en mye
større omsetning enn resten av TTS.
Innspill fra styret i Sukkerhuset Kjeller og Scene:
Sukkerhuset Kjeller & Scene som i mange år har fungert som uavhengig studentorganisasjon siden
2012 (som vi vet om) ønsker nå å offisielt trekke oss ut av TTS. For at Sukkerhuset skal kunne
fortsette drift kreves det av NTNU-administrasjonen at vi har likt tilbud til alle studenter ved NTNU.
Siden TTS sitt fokus er på ingeniørstudentene ved campus Kalvskinnet, vil dette være en
interessekonflikt.
AUs innstilling:
Det avholdes skriftlig valg angående om Sukkerhuset Kjeller og Scene skal utskilles fra TTS.
Resultat:
Utskillelse av Sukkerhuset Kjeller og Scene fra TTS ble vedtatt med enstemmig flertall
(8/8).

38/17

Orientering fra linjeforeningene (O)

Dersom linjeforeningsrepresentantene har informasjon som er relevant for resten av TTS-Styret.
Denne saken holdes kort og konsis.
1. Elektra
Elektra har arrangert sin første fadderuke etter utmeldingen fra Quak!. Det var færre enn vanlig
som møtte opp på opptaket. Det bruker å ligge på 90-100 deltakere, men i år ble det kun 81
som møtte opp. De håper på at enda flere skal møte opp på andreopptaket.
Stilte spørsmål:
o Hvordan har det gått?
Spørreundersøkelse har blitt sendt ut, og svar kommer på fredag 12:00. Ha møtt
utfordringer, men problemer har blitt løst underveis. Det har ikke vært noen svært store
problemer. Fest med Socialis var energikrevende, men det gikk fint. Siden det er første
året, så har det krevd mye arbeid, initiativ og innsats.
o Hva vil du si er den største forandringen fra Quak!?
Det har vært samhold innad i klassen/Elekta. Det ha blitt litt for stort med Quak hvor folk
har følt seg som en grå mus i mengden. Nå er det fellesfester med fokus på å bli kjent
med hverandre og Campus Kalvskinnet. Det var flere deltakere på fadderuken i år enn i
fjor.
o Hva syntes de om Kampen om Kalvskinnet?
Det har vært dårlig tilbakemelding siden få fikk være med. Det var heller ikke
matservering.
2. KoM
Ingenting å melde
3. Logitas
Arrangerer seminar i oktober 26. oktober. Logistikk i fremtiden. De har fått tak i veldig fine
foredragsholdere
Stilte spørsmål:
o Koster det noe?
100-150 kroner. Det er en fordel prismessig å være student, men ikke noe spesielt for
TTS-medlemmer.
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4. MiT
Ikke tilstede
5. Nucleus
Har ordnet ny logo som kommer snart.
6. OLGA
Ikke tilstede
7. Cibus
Har byttet navn fra Tekno Tunga til Cibus. Hvis noen har peiling på logo-design, så ønsker de
gjerne å bli satt i kontakt med dem.
8. Tihlde
Ingenting å melde
9. Tim&Shænko
Ingenting å melde
10. Vivas
Ingenting å melde
AUs innstilling:
Orienteringen tas til etterretning av styret.
Vedtatt.

39/17

Orientering fra AU (O)

1. Orientering fra Leder – Martin
Martin har til slutt fått svar med hun som koordinerer all forelesning på Kalvskinnet, og har
jobbet med å få til forelesningsfri på Teknologistudentenes karrieredag. Styret vil holdes
oppdatert.
Tor legger ut spørsmål om fagkoder på FB, for å planlegge møtetid for resten av semesteret.
TTSm har spurt om valgt til høsten kan tas samtidig for TTS-AU, TTSm og TTSi. Dette er ikke
så dumt, da det kan hjelpe til for å få større oppmøte.
Alle oppfordres til å finne flest mulig folk som kan stille til valg i oktober! Det er svært mange
verv som skal fylles. Det skal bli lagt ut hvilke ulike verv det skal velges nye personer i.
Prosjektet med anskaffelse av server står midlertidig på vent. Det er noen i Quak! som skal
ordne kontrakt for forvalting av serveren. Martin vil pushe på så det skjer mer før Quak! velger
nytt styre, og oppdatere styret når det skjer noe mer.
Martin kommer til å stille seg til disposisjon for å hjelpe det nye styret med oppstarten av sin
vervperiode.
Enkelte klasser er misfornøyde med TTS og vårt tilbud. Alle oppfordres til å sende en mail til
Martin med konstruktiv kritikk og info om hva folk er fornøyde/misfornøyde med, slik at TTS
kan arbeide direkte mot hva studentene trenger og ønsker i enda større grad.
Ex-phil-saken har igjen kommet opp i media angående vår holdning til Ex-phil. Studenttinget
har reagert på at vi ikke sier oss enige med dem, og ønsker å få oss med på å støtte deres
sak.
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Innspill:
• Tor: Jeg har ennå ikke møtt én student her på Kalvskinnet som virkelig ønsker Ex-phil. Vi
i TTS kan jo ikke la oss overkjøre av Studenttinget. TTS er til for å representere studentene
på Kalvskinnet, hvor det er overveldende stemning for å droppe innføring av Ex-phil. Da
kan vi ikke bare feige ut og endre mening for å gjøre oss mer populære hos en annen
gruppering av studenter kun fordi de mener noe annet.
• Martin: Jeg kommer til å skrive en artikkel for å fortsette å fronte TTS sin stilling i saken.
Angående de innkjøpte genserne, så har de blitt sendt i retur fordi de var svært dårlig trykk på,
men blir sendt tilbake til TTS igjen og igjen. AU skal se videre på saken.
Drift ønsket å benytte kontoret vårt, men fikk nei for å være forsiktig med å promotere TTS i
starten av semesteret. Drift ble mindre blide og virker til å ville overta rommet vårt. Martin
tenker å trå forsiktig med drift fremover for å sikre videre bruk av rommet.
KLEM ønsker å disponere rommet vårt. Innspill:
• Tor og Besart: KLEM valgte å ikke arbeide for å ha et nytt rom etter flyttingen slik Vivas og
Elektra gjorde. Både Therese Brekke, Besart og Tor kontaktet lederen av KLEM og
oppfordret henne til å ta saken videre hvis de ønsket å fortsette å ha areal på campus. De
valgte å ikke kjempe like aktivt, og kan ikke bruke det som argument for å få disponere
rommet vårt.
• Tor: Om KLEM ønsker å innimellom låne kontoret vårt, så har jeg ingenting imot det, men
de kan ikke disponere det fritt, slik jeg ser det i hvert fall.
NTNU stiller med nye 3D-printere til TTSm for å erstatte de som ble stjålet i vår.
Martin ønsker ris og ros til TTS, så gjerne si ifra.
2. Orientering fra Nestleder – Tor

Ingenting å melde

3. Orientering fra Økonomiansvarlig – Carl-Frederik
Jobber med å få registrert oss i merverdiavgift-registeret.

Ikke tilstede

4. Orientering fra Markedsansvarlig – Karoline
Karoline har begynt på Gløshaugen.

Ikke tilstede

Tittelen blir trolig døpt om til PR-ansvarlig, en omdøping som kanskje kommer senere.
5. Orientering fra Fagpolitisk ansvarlig – Martin
Ikke tilstede
6. Orientering fra Studentpolitisk ansvarlig – Joakim
Ikke tilstede (allerede dratt)
7. Orientering fra Sosialansvarlig – Inger-Lise
Ikke tilstede
Er fornøyd med fadderuken, og jobber nå med Oktoberfest. Dato er ennå ikke bestemt, og alle
linjeforeningene oppfordres til å komme med tilbakemelding på når det eventuelt absolutt ikke
passer. Det er mulig NITO slår sin «Oktoberfest/Høstfest» sammen med vår KoK2.
AUs innstilling:
Orienteringen tas til etterretning av styret.
Vedtatt.

5 av 7

40/17

Oppslagstavler (D)

Styret må komme til enighet om hvordan oppslagstavlene i Akrinn skal forvaltes.
•
•
•

Forslag 1:
Det blir laget et generelt skriv som henges opp angående hvem og hvor lenge det kan
henges opp ting for. Cibus og Tihlde får disponere tavlene i sine etasjer.
Forslag 2:
Plakater får henge i to uker, med mindre noe annet er avtalt.
Forslag 3:
Eksterne aktører betaler 50 kroner for å få henge opp plakater i to uker. Frivillig drevet
linjeforeninger får henge opp gratis, men etter avtale med TTS! Uavtalte plakater blir revet
ned.

Forslag 1-3 stemmes over sammen.
Resultat:
Enstemmig for (6/6)

41/17

Promotering (D)

Enkelte klasser innser som sagt ikke poenget med TTS, og AU ønsker innspill på hvordan vi kan
promotere TTS bedre.
Martin ønsker å henge opp plakat ved TTS-kontoret med linjeforeninger og kontaktpersoner, samt
om aktivitet og andre tilbud.
Innspill:
• Det er svært mye utstyr folk ikke vet at TTS har, og det etterspørres en inventarliste.
• Det eneste synlige med TTS er arrangementene.
• Det har kommet en del nye studenter, og KoK har ikke vist frem TTS på noen god måte.
• KoK-1 2016 var mye bedre blant annet på grunn av samarbeidsoppgaver og flere fikk delta.
• Quak! påla TTS alkoholfritt arrangement, noe som la en bremser for muligheten for å
arrangere noe senere på kveldstid.
• Inntrykket av fadderbarna på KoK var kanskje at noen hadde laget et lite arrangement bare
fordi det ikke skjedde noe annet, mer enn at det var et gjennomført arrangement.
• Det skal purres på neste år IGJEN at det skal være høyttalere og ikke bare mikrofon.
• Martin fikser ny sofa.
• Bare bruk rommet så lenge det er noen fra TTS er der til å svare på spørsmål
• Drift har lovet oss timere.
• Det kan henges opp TKD--banner på kontoret for å få til bedre kobling mellom TTS og TTSb.
• Oktoberfesten (KoK2) blir enten på Frimurerlogen eller på Festningen.
• TTS Arrangement skal ha promotering av oktoberfesten med ompa-ompa-band ute i Akrinn,
og dette blir en gylden mulighet til å promotere TTS.
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42/17

Eventuelt

Ingen innkomne eventuelt-saker.

• Møtekritikk
-

Opprett et Facebook-event for møtet, så blir det lettere å planlegge og huske møtene.
Ikke legg møtene til så sent som 17:15!

Møtet settes: 17:20
Møtet heves: 18:30

Hilsen
Arbeidsutvalget
v/Tor Hennum
Nestleder i TTS
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