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Styremøte 7-17
43/17 Konstituering (V/G)
•

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

•

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

•

Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble tilgjengeliggjort via Google Drive og FB-gruppen TTS Styret onsdag 27. september,
en uke i forkant av møtet.
AUs innstilling:
Innkallingen godkjennes.
Godkjent.

•

Godkjenning av sakliste

Førsteutkast til saksliste ble sendt ut sammen med innkallingen.
AUs innstilling:
Sakslisten godkjennes slik den foreligger på møtet.
Godkjent.

•

Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referatet fra forrige møte ligger tilgjengelig via Google Drive og FB-gruppen TTS Styret.
AUs innstilling:
Referatet fra styremøtet 30. august 2017 godkjennes.
Godkjent.

44/17 Orientering fra AU (O)
1. Orientering fra Leder – Martin
Martin har mye å gjøre, og må fokusere litt på studiet de kommende ukene. I det siste har Martin
arbeidet med Karrieredagen, TKD. Det skal finnes nye vervtakere til TTSb, og den prosessen
begynner nå. Leder og nestleder i TTS skal være med på å tilsette nye medlemmer i TTSb.
Økonomien fra TKD er ikke gjort opp ennå, så størrelsen på overskuddet er fremdeles usikkert. Mer
info vil komme senere. AU har planer om å endre på strukturen til TTSb slik at det går tilbake til å
bestå av blant annet én eller to representanter fra hver linjeforening.
Banketten til Karrieredagen ble i år utsolgt med 300 plasser, i motsetning til i fjor hvor det var 200
plasser og ikke utsolgt.
Innspill:
• Fordelingen av bedrifter var rotete, og det etterspørres en oversikt over plassering neste år.
• Det var svært trangt for hver bedrift
• Det må være større klarhet på hvem bedriftene ønsker.
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Det har fungert dårlig med to økonomiansvarlige, én i TTS-styret og én i TTS Bedrift. Det er foreslått
at det opprettes en egen konto for TTSb som holdes under TTS, slik at de har bedre oversikt over
økonomien underveis.
Det skal velges et nytt styre til AU, TTSm og TTSi i slutten av oktober. Valget bør holdes før
eksamenstiden starter. Det er håp om at alle er med på å promotere vervene. Vi må være obs på
andre valg i Studenttinget osv.
Spørsmål
• Er det nedsatt en valgkomite for å finne engasjerte til de ulike vervene?
Svar: Nei, dette må vi samarbeide om etter hvert.
Det ønskes tilbakemeldinger på alt, blant annet ballongslippet en uke før TKD. Det er Oktoberfest i
morgen, og det er dårlig påmelding så langt. Det oppfordres til å legge ut enda en påminnelse om
arrangementet. Martin skal også oppdatere nettsiden.
2. Orientering fra Nestleder – Tor
Ingenting å orientere om
3. Orientering fra Økonomiansvarlig – Carl-Frederik
CF søkte om midler fra SiT i helgen.
4. Orientering fra Markedsansvarlig – Karoline
Fraværende. Martin Hongset: Jobber fremdeles med hettejakkene, som nå sendes inn for tredje
gang. Martin følger opp sakene til Karoline.
5. Orientering fra Fagpolitisk ansvarlig – Martin
Martin går 2. året maskin, og er ny FUI-representant. FUI er en tverrfaglig arbeidsgruppe som
ivaretar interessene til ingeniørstudenter. De har vedtaksmyndighet og gir råd til rektor angående
saker som påvirker ingeniørutdannelsen. For utfyllende informasjon, se Vedlegg 1 «FUI-del med
besvarte spørsmål». For fullt referat fra forrige FUI-møte, 30. august, se Vedlegg 2 «Referat FUImøte 30.08.17».
Martin ønsker å hente studenters meninger fra TTS, og bruke det videre i FUI. Det er bare å spørre
hvis noen lurer på noe. Det er forventet at alle i styret informerer videre i linjeforeningene og sender
informasjon videre til studentene.
Kvaliteten på forkurs
Innspill
• Hvilke undersøkelser er det snakk om? De undersøkelsene Arnesen tidligere har vist til og som
ifølge han har vært de eneste undersøkelsene som har blitt gjort, har et usikkert grunnlag og er
svært generelle.
Svar: Martin Trana kan prøve å finne ut mer om undersøkelsene.
Felles matematikk for ingeniørstudenter
Spørsmål:
• Hvilke fordeler får man ut av dette? Matematikken som er i dag er tilpasset de ulike studiene,
noe som gir en større forståelse for studentene.
Svar: Det er usikkert, og det har også Martin tenkt på.
• Har noen tolkning av rammeplanen så langt gitt negativ innvirkning på noe studie?
Svar: Det vet ikke Martin, og det er ikke sikkert FUI vet heller. Martin skal spørre videre.
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Innføring av exphil
Det ble vedtatt en ny fellesanordning for NTNU, hvor det ble innført exphil. Det er gitt i mandatet at
faget skal inneholde en felles del på 2/3, og en individuell del på 1/3 for ingeniørutdanningen.
Frank Almli har snakket om å søke om fritak, men da mister man visstnok muligheten til å påvirke
saken og utarbeidingen av exphil, selv om søknaden ikke blir innvilget.
Innspill:
• Stemmer dette? Mister man muligheten til å være med på utarbeidingen av Exphil dersom man
søker om fritak, selv om det ikke blir innvilget? Så man kan ende opp med å måtte ha exphil uten
mulighet til å påvirke kun fordi man benyttet seg av muligheten til å søke om fritak? Dette virker
jo helt spesielt.
Svar: Ja, det stemmer. Martin Trana skal undersøke saken videre.
Faglig integrasjon mellom de tre studiebyene
Det er satt ned en arbeidsgruppe rundt fysikk/kjemi med semesterplassering og vekting. Det er snakk
om å ha det på vårsemesteret første året, med en vekting på 7,5 poeng fysikk og 2,5 poeng kjemi.
Det er også startet opp en arbeidsgruppe rundt økonomi og statistikk. Det kommer mer informasjon
etter hvert.
Det er også satt ned en arbeidsgruppe for bachelor-oppgaver med felles plan for tidsfrister og
lignende. Det skal jobbes videre med dette, slik at studentene får like muligheter og lik vurdering
Martin vil at alle som satt i styret samtidig som Maja var FUI-representant skal komme med
tilbakemelding på hva som har fungert bra og dårlig med «samarbeidet» mellom TTS og FUI.
6. Orientering fra Studentpolitisk ansvarlig – Joakim
Ikke til stede. Har heller ikke sendt inn noe informasjon.

Ingenting å orientere om.

7. Orientering fra Sosialansvarlig – Inger-Lise
Det er Oktoberfest i morgen!
Forslag:
• Det bør gås rundt på klasserommene og informere om KOK!
• Siden hele kontoret er glassvegger, kan det ikke for de store arrangementene henges opp
bilder som peker ut mot fellesarealet.
Innspill:
• Det må legges press på Quak! om at TTS må få skikkelige dager (ikke alkoholfrie dager), slik
at TTS faktisk får en frihet til å arrangere noe bra. I år hadde TTS svært lite frihet, da Quak!
kvittet seg med alkoholfrie dager ved å gi dem til TTS.
AUs innstilling:
Styret tar orienteringen til etterretning.
Vedtatt.
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45/17 Orientering fra linjeforeningene (O)
Dersom linjeforeningsrepresentantene har informasjon som er relevant for resten av TTS-Styret.
Denne saken holdes kort og konsis.
1. Orientering fra Elektra
3 personer planla fadderuken, og det tar ikke så mye tid å arrangere en fadderuke. Hele
fadderuken kostet 40 000 kroner, men så kom det rundt 20 000 fra Fakultetet + inn en del fra
ølsalg og 70 kroner per pers på en av festene.
En av grunnene til at Elektra trakk seg ut er at Quak! blir sett på som en god festival, men at man
ikke nødvendigvis ble så godt kjent med sin egen klasse.
Elektra har årsmøte om to uker. Der skal det ikke være styrevalg, men faddersjefvalg. De håper
at TiHLDE skal få orden på serverne, da det har vært vanskelig å holde styre på medlemslister
og diverse andre ting når ting må hentes ut manuelt.
2. Orientering fra KoM
Har hatt generalforsamling, hvor Ruben Gran ble valgt som ny leder.
3. Orientering fra Logitas
Har årsmøte 2. november, og et seminar kalt Logistikk for Fremtiden 26. oktober. Dette er aktuelt
for flere linjeforeninger. Her er det en egen TTS-pris.
4. Orientering fra MiT
MiT har fått en turgruppe. De dro til Inndalstårnet for en stund siden.
Det er snakk om ny Styrerom- til -styrerom 13. oktober, og MiT håper at flere kommer. Det
ønskes innsendt liste over de som kommer, slik at det kan planlegges med antall grupper osv.
De ønsker også innspill på hvilke tema de ulike skal ha.
5. Orientering fra Nucleus

Ikke tilstede

6. Orientering fra OLGA

Ikke tilstede

7. Orientering fra Cibus
Det heter Cibus med uttale «Kibus», som betyr «mat» på latin. Det har vært god innmelding i år.
8. Orientering fra TiHLDE
Det er generalforsamling snart, hvor alle styreverv unntatt leder og økonomiansvarlig er på valg.
Det skal også stemmes over videre samarbeid med Quak!. TTS-styret vil oppdateres etter møtet.
9. Orientering fra Tim&Shænko
Ikke tilstede
Carl-Frederik: Det blir generalforsamling i november med fastsettelse av vedtekter. Det har vært
svært god innmelding i år.
10. Orientering fra Vivas
Har hatt årsmøte med styrevalg, og er litt i startfasen med det nye styret. Det har oppstått en
økonomisk kaffekrise, og det skal arbeides for en ny innkjøps-deal. Vivas har 90% innmelding
med 130 medlemmer.
AUs innstilling:
Styret tar orienteringen til etterretning.
Vedtatt.
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46/17 Medlemmer av TTS (O, D)
Martin Hongset skal få fikset link til medlemsskjemaet, slik at alle får mulighet til å oppdatere
medlemslistene sine, slik at de kan få midler fra karrieredagen.
Karrieredagen ga mye mindre inntekter i fjor enn året før, og dette har gjort det vanskelig for Elektra
med tanke på budsjettering og de 10 000 de må betale til TTS. Det har også vært et problem for
noen av de andre foreningene. Martin skal se til at resultatet i økonomien er klart til neste møte, slik
at vi kan bestemme det med medlemsavgift på neste møte.

47/17 Oktoberfest (D)
Passer tid og sted for alle? Har studentene ved alle linjene blitt orientert? Tilbakemelding og
diskusjon ønskes!
Innspill
• Det har vært noen utfordringer med tanke på promotering av TKD og Oktoberfest samtidig.

48/17 Valg av nye frivillige i TTS (O)
Det skal holdes valg i oktober av nytt AU. Samtidig skal det finnes nye frivillige til verv i TTS Idrett,
TTS Makerspace og TTS Arrangement.
Det må settes en dato for valgmøte for å velge nytt arbeidsutvalg, samt nye ansvarlige til TTSi og
TTSm. Dette må også annonseres tydelig ut til linjene og skal avholdes i oktober. Valget bør
avholdes senest mulig for å rekke å promotere mest mulig i forkant.
Det foreslås å ha valgmøte torsdag 9. november fra 17:00 til 19:00. Det blir pizza-servering. Styret
håper at alle kan komme med innspill dersom noen har forslag til gode kandidater!

49/17 TTS sin synlighet (D)
Vi fortsetter diskusjonen for hvordan vi kan bli mer synlige utad.
Innspill
• Noe av det som kan hjelpe på synligheten er fadderuken, og dette kan hjelpe med årene. Det
kan også være noen som går rundt i forkant av fadderuken og sier litt om hva TTS er og hvordan
fadderne bør snakke om TTS. Det bør legges frem at TTS er en paraply-organisasjon som alle
er en del av. Det bør også skapes bedre samhold og ønske om å delta ved å bygge opp
konkurranseinstinkt forening mot forening.

50/17 Endringer i TTS Bedrift 2018 (D)
TTS Bedrift har uttrykt ønske om endringer i arbeidsoppgaver og struktur 2018, dette diskuteres.
Innspill
• Work-loaden var «over the top» i fjor for de få som var med. Det bør også være slik at
representantene ringer rundt til egne bedrifter selv, og heller avlaster de andre når de er
ferdige med egne ringe-bedrifter.
• Seatingen på banketten var kaos, og det må innføres bedre opplegg for hvor de ulike skal sitte,
slik at man faktisk får snakket med representantene fra de relevante bedriftene.
• Det var 2 representanter for hver linjeforening tidligere, ikke én som tidligere nevnt.
• Det er flere bedrifter som melder ifra rett før om at de ikke kommer, uten at de får noen
konsekvens for dette. Hvordan kan dette løses?
TTS Bedrift ønsker å få inn navn på den/de som skal representere linjeforeningene innen 15.
januar 2018.
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51/17 Nye aktiviteter (D)
TTS AU ønsker innspill til nye aktiviteter TTS kan gjennomføre, i tillegg ønsker vi fortsatt press fra
linjeforeningsledere imot å finne PR-Ansvarlig da vi har vært uten siden juni.
Innspill
• Det må lages den for lengst etterspurte inventarlisten, slik at man faktisk kan vite hva man kan
arbeide med.
• TTS bør fokusere på KOK og gjøre de arrangementene svært bra, i stedet for å ende opp som
konkurrenter for linjeforeningene.

52/17 Eventuelt
NASA kommer 18. oktober, og dette er det delt arrangement om!
De to siste styremøtene i TTS 2017 blir 31. oktober og 15. november.
Spørsmål:
• Det spilles fotball for tiden, hvordan kan man bli med på dette?
• ITV Simen lurer på hvordan man kan bruke TTS-kontoret til ITV-relaterte ting.
Svar: TTS-kontoret loves ikke bort faste dager, men det er bare å gå inn på TTS Frivilligegruppen på Facebook, og lage et arrangement der for booking.
• Hvordan fungerer den Downtown-dealen?
Svar: Karoline skal dele informasjon om denne, og det skal komme mer informasjon om hvordan
pakken med dealer er.

• Møtekritikk
Det bør komme en oversikt over mengde orienteringssaker i forkant av møtet, i hvert fall når det er
en klar liste over ting som skal tas opp.

Arbeidsutvalget
v/Tor Hennum
Nestleder i TTS
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