w2/18 Orientering avtroppende leder
Martin K. orienterer
Karoline er ute, men holder på med erfaringsoverføring.
Sosialansvarlig: Ny, Sabina fra Tyskland, fornybar. Holder på å organisere KoK3 og
hyttetur med Arbeidsutvalget. Gir plass til linjeforeningene om arbeidsutvalget
ikke fyller opp plassene. Tenker også på sommerfest etc. men ikke noe konkret
bestemt.
Cybus:
Hektisk for tiden, men jobber med saken.
Elektra:
Driver med styremøte for tiden, ellers ikke noe spesielt.
Kom:
Logitas:
Maskin: Skal ha jubileum i mars, MiT 10 år. Samler jubileumskomitè. Skal også
bytte ut mesteparten av styre snart. (nytt valg)
Olga:
TiHLDE:
Vivas:
4/18 Tilsetting av nytt arbeidsutvalg (D/V)
Orientering fra de som stiller til leder og nestleder.
Joakim og Adrian
Startet med at Joakim hadde en del forslag til forandringer, og Adrian var enig.
Forandringer:
TTS blir en politisk nøytra organisasjon.
Uten fag og studentpolitisk ansvarlig.

Forslag:
Stiller til valg på å gjøre TTS til en nøytral politisk organisasjon.
TTS skal ikke kunne uttale seg utad politisk.
Og at TTS kun skal være en organisasjon der linjeforeningsledere møtes på tvers
og der man kan arrangere sosiale ting på tvers av ingeniørlinjene i Trondheim.
Ønsker også å be om suppleringsfullmakt, slik at nytt AU kan sette inn personer
uavhengig av styret i TTS.
Martin K. informerer om at det er kun leder i TTS som har mulighet til å uttale seg
offentlig på politiske saker i dagens vedtekter.

Forslag fra Cybus: Møtes på midten, slik at man kan bruke TTS som et
diskusjonsforum.
Helen:
Skeptisk til å fjerne det politiske fra TTS, fordi man da mister en
kommunikasjonsmulighet fra linjeforeninger opp mot for eksempel FUI.
Martin K. sier at hvis vi fjerner det politiske fra TTS tror han at noen vil uttale seg
politisk uansett.
Ingrid:
Syns vi skal ha representanter fra studenttinget og FUI så linjeforeningene kan få
frem meningene og få fram det de mener.
Adrian sier at han bare vil at vi skal fjerne det politiske og bli en nøytral politisk
organisasjon.
Martin K. sier at det går an å ha det slik at alle som vil kan komme hit å informere
TTS om ting osv. Altså at representanter fra FUI, Sti, osv osv kan komme å
informere uansett.
Så informerer Martin K. også om at han har vært i dialog med Sti før jul om
samarbeid med studenttinget osv.
Jeg informerer også om at jeg har vært i dialog med Sti om dette siden
sommeren, og at vi har kommet til enighet om at TTS og Studenttinget bør
samarbeide mer i fremtiden. Nettopp på grunn av det politiske. Og at det da
oppleves som litt dumt å fjerne alt det politiske fra TTS.
Martin K. foreslår at vi skal ta et nytt møte der vi diskuterer saken videre med
Joakim og Adrian.
Og får mer informasjon. Og inviterer linjeforeningene.
VEDTAT: DISKUTERER SAKEN VIDERE PÅ NESTE MØTE, DER OGSÅ JOAKIM
KOMMER Å INFORMERER. SÅ STEMMES DET OVER SAKEN PÅ NESTE MØTE.
DERFOR VIKTIG AT SÅ MANGE SOM MULIG KOMMER PÅ NESTE MØTE Å FÅR SAGT
SIN MENING OM SAKEN!
Noen mener TTS har blitt alt for politisk, og at det politiske tar all fokus. Ønsker
mer fokus på det sosiale og at det skal være et forum der linjeforeningsledere
møtes.
Men bør vell være mulig å kombinere dette. Å klare å være både en sosial arena
og i tillegg ha mulighet til å uttale seg politisk i saker der man ikke føler
ingeniørstudentenes meninger kommer godt nok fram.
Det politiske per dags dato er i hovedsak informasjon fra fag- og studentpolitisk
ansvarlig om hva som skjer i studentdemokratiet, samt diskusjon rundt disse
sakene og mulighet for at linjeforeningene får si sine meninger om sakene.
Men hvordan dette skal gjøres i fremtida blir opp til styret å avgjøre hva de
ønsker.
6/17 TTS bedrift
Ingen søkere til TTS bedrift. Uten TTS bedrift, ingen karrieredag – ingen penger.

Tok en måned å få momsregistrert TTS bedrift, så ting har tatt litt tid. Bedriftene
betalte ikke før det. Pengene kommer ut til linjeforeningene med en gang
pengene kommer på konto.
Trine sier at det var veldig mye jobb å arrangere karrieredagen. Det krever mye
mer enn kun de som ringer.
Martin MIT foreslår at bedriftsansvarlige går sammen, og at noen i linjeforeningen
velges til å styre resten av de som sitter i bedriftskomiteen.
Ingrid foreslår at man også kan bruke andre som sitter i linjeforeningene for
eksempel som nestleder osv.
Vi må få en ordning på dette asap da karrieredagen nærmer seg med stormskritt.
Til neste: linjeforeningene ha klar personer til neste møte, med forslag om
stillinger de kan ha.
Forslag:
Linjeforeningene finner en person hver som kan sitte i TTS bedrift.
Så består komiteen (ringerne) av bedriftsansvarlige i linjeforeningene.
ALTSÅ: ALLE LINJEFORENINGENE ER ANSVARLIGE FOR Å FORESLÅ EN PERSON DE
MENER KAN / SOM ØNSKER Å SITTE I TTS BEDRIFT TIL NESTE MØTE.
7/17
Midlertidig drift (D)
Hvordan kan vi gjøre dette?
Trenger hjelp fra styret. Martin K. har mye å gjøre med bachelorskriving, Tor har
mye å gjøre, osv. Martin K. trenger at folk hjelper til, si fra hva som skjer, send
han gjerne meldinger, ring han osv.

Ingen møtekritikk.

