Referat fra 2. Styremøte H2018
Dato: 18.10.2018
Referent:

Joakim Solheim

Ordstyrer:

Martin Trana

Tid: 17:00 - 19:00

Tilstede:
TIHLDE
Nucleus
Elektra
MiT
Logitas
Olga
KoM
Vivas

Fraværende:
Marte Bækken
Tor Hennum

Adrian Heyerdahl
Joakim Solheim
Martin Trana
Sabine Merzoung
TTS Bedrift
TTS Makerspace

Møtet åpnes 17:00
Valg av ordstyrer
Martin Trana velges til ordstyrer
Valg av referent
Joakim Solheim velges til Referent
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Godkjent

Sted: Sukkerhuset

Sak 2: Sak 2: Orientering fra AU og Styret (O)
Ikke behandlet på møtet

Møtedato: 18.10.2018

Saksbehandler: Joakim Solheim

Sak 3: Nye medlemstall (D)
Joakim Solheim innleder saken
Spørsmål til saken:
Diskusjon:
- Linjeforeningene sender Joakim Solheim antall nye medlemmer á 2018
Vedtak:
Fattes ikke vedtak i diskusjonssaker

Møtedato: 18.10.2018

Saksbehandler: Joakim Solheim

Sak 4: TTS Valgmøte 2018 (V)
Joakim Solheim innleder saken

Diskusjon:
Må få inn nytt AU.
Nye AU vil få det enklere enn dette AU

Forslag:
Innstillingen: “
● Det legges en promoteringsplan for samarbeid mellom TTS AU og linjeforeningene
● TTS sitt Arbeidsutvalg skal avholde TTS Valget 2018 9.11.2018.
● Linjeforeningene plikter å finne delegater og kandidater før valget.”
Forslag 1: fra TIHLDE: Stryke siste punkt i innstillingen, slik at innstillingen lyder: “
● Det legges en promoteringsplan for samarbeid mellom TTS AU og linjeforeningene
● TTS sitt Arbeidsutvalg skal avholde TTS Valget 2018 9.11.2018.”
Forslag 2: fra Martin: Endre siste punkt til:
“Linjeforeningene plikter å finne delegater og kandidater før valget.”
Forsalg 3: endre dato for TTS-valget til 8.11.2018 7 for
Forslag 4: endre dato for TTS-valget til 7.11.2018 6 for
Forslag 5: endre dato for TTS-valget til 9.11.2018 3 for
Forslag 6: endre dato for TTS-valget til 12.11.2018
Forsalg 7: endre dato for TTS-valget til 12.11.2018

Votering:
Forslag 1: enstemmig mot
Forslag 2: enstemmig vedtatt
Dato:
Forsalg 3: 7 stemmer for, går videre
Forslag 4: 6 stemmer for, faller

Forslag 5: 6 stemmer for, faller
Forslag 6: 3 stemmer for, faller
Forslag 7: 5 stemmer for, faller
Innstilling: enstemmig vedtatt

Vedtak:
●
●
●

Det legges en promoteringsplan for samarbeid mellom TTS AU og linjeforeningene
TTS sitt Arbeidsutvalg skal avholde TTS Valget 2018 8.11.2018.
Linjeforeningene plikter å finne delegater og kandidater før valget.

Møtedato: 18.10.2018

Saksbehandler: Adrian Heyerdahl

Sak 5 TTS flytter til Gløshaugen (O)
Adrian Heyerdahl orienterer styret:
TTS søkte tidligere i høst om nye lokaler på Gløshaugen. Det ble søkt om nytt kontor, lagerrom
og Makerspace (det samme som vi har i dag). Vi fikk kun tildelt et knøttlite kontor på
Realfagsbygget. Det ble selvfølgelig klaget på, og klagen bar frukter. Vi har nå fått tildelt et mye
større kontor samt et stort lagerrom i kjelleren i samme bygg. Dette alternativet var et mye bedre
et, men fortsatt ikke alt vi ønsket oss. Vi fikk dessverre ikke tildelt nye lokaler for Makerspace. Vi
er nå i planleggingsfasen av å flytte, og kunne tenke oss at linjeforeningene hjelper når den tid
kommer.

Møtedato 18.10.2018

Saksbehandler: Adrian Heyerdahl

Sak 6 TTS Makerspace sin vei videre (V)
Adrian Heyerdahl innleder saken
Spm:
Ingen positive sider med samarbeid?
- Svar fra Adrian Heyerdahl: Ja det er det, men det er mindre utstyr, mindre budsjett, som
fører til at TTS Makerspace i effekt gir bort vårt utstyr til TTS Makerspace, og får
ingenting tilbake.
Vurderingen til AU er at det er mer hensiktsmessig å vente til vi finner areal til TTS
Makerspace.
Leder av Makerspace orienterer om hva TTS Makerspace mener
Leder MiT orienterer om et MiT-prosjekt, som kan gjøres til makerspace, men tilgang krever
fagbrev.
Leder Elektra orienterer om sitt verksted, og mulighet til å sammenslå, men avventer føringer fra
NTNU, som eier arealet

Forslag:
Innstillingen: “
● Styret mener at TTS ikke skal gå ikke i forhandlinger med Make NTNU om en eventuelt
sammenslåing/samarbeid.
● TTS skal flytte utstyr fra Makerspace til det nye kontoret. Det som ikke får plass eller
som det ikke er hensiktsmessig å lagre der, flyttes til det nye lageret.”
Forslag 1: fra Martin: Legge til et punkt: “Linjeforeningene skal hjelpe til å flytte“
Forslag 2: fra Elektra: Legge til i forslag 1: “Linjeforeningene stiller med tilstrekkelig antall
personer for å hjelpe til med å flytte, der AU ser at det er behov.”

Votering:
Forslag 1: 8 stemmer for 1 stemme mot, vedtatt
Forslag 2: 8 stemmer for 1 stemme mot, vedtatt
Innstilling: 8 stemmer for 1 stemme mot, vedtatt

Vedtak:
●
●
●

Styret mener at TTS ikke skal gå ikke i forhandlinger med Make NTNU om en eventuelt
sammenslåing/samarbeid.
TTS skal flytte utstyr fra Makerspace til det nye kontoret. Det som ikke får plass eller
som det ikke er hensiktsmessig å lagre der, flyttes til det nye lageret.
Linjeforeningene skal hjelpe til å flytte. Linjeforeningene stiller med tilstrekkelig antall
personer for å hjelpe til med å flytte, der AU ser at det er behov.

Møtedato 18.10.2018

Saksbehandler: Adrian Heyerdahl

Sak 7 TTS Bedrift sin vei videre (V)
Adrian Heyerdahl innleder saken
- TKD gikk med et omtrentlig overskudd på ca. 187.000
Hvor skal det arrangeres?
- Fra Trana: Vet ikke? Og det er ikke tenkt på. Blir en sak for TTS Bedrift.
Hvor mye skal linjeforeningene involvere seg?
- Ingen enighet

Diskusjon:
-

Positivt å ha mangfold i studieretninger
Må presse inn flere fra linjeforeningene.
Punktet om linjeforeningens involvering burde omformuleres slik at det ikke blir oppfattet
på tvang
Burde bli en egen sak om hvordan det skal organiseres

Forslag:
Innstillingen: “
● TTS Bedrift fortsetter som en undergruppe i TTS.
● Teknologistudentenes Karrieredag blir arrangert på Gløshaugen neste år, med større
involvering av linjeforeningene i organiseringen. Navn, logo, pr-materiale osv. forblir det
samme som før.”
Forslag 1: fra TIHLDE: stryke “, med større involvering av linjeforeningene i organiseringen”, fra
2. punkt i innstillingen, slik at den lyder: “
● Teknologistudentenes Karrieredag blir arrangert på Gløshaugen neste år. Navn, logo,
pr-materiale osv. forblir det samme som før.”
Forslag 2: fra Adrian Heyerdahl: Stryke 1 punkt av innstillingen,
Forslag 3: fra Trana: Endre punkt 1 til: “TTS fortsetter å arrangere TKD”
Forslag 4: fra MiT: Legge til et punkt: “Styret skal diskutere organisering av TKD mtp.
linjeforeningenes involvering på et senere møte.”

Votering:
Forslag 2: Enstemmig mot, forslaget faller
Forslag 3: 7 stemmer for, vedtatt

Forslag 1: 5 stemmer for, vedtatt
Forslag 4: enstemmig vedtatt
Innstilling: enstemmig vedtatt

Vedtak:
●
●
●

TTS fortsetter å arrangere TKD.
Teknologistudentenes Karrieredag blir arrangert på Gløshaugen neste år. Navn, logo,
pr-materiale osv. forblir det samme som før.
Styret skal diskutere organisering av TKD mtp. linjeforeningenes involvering på et
senere møte.

Møtedato: 18.10.2018

Saksbehandler: Martin Dahlen Trana

Sak 8 TTS organisering (D)
Martin Dahlen Trana innleder saken

Spørsmål til saken:
ingen

Diskusjon:
-

-

-

Olga mener at det er ekstremt dårlig promotering av TKD. Rett og slett sløvt.
Linjeforeningene skal stå på stand, for å hype opp under TKD
Ledere må møte på TTS-møter
Alle verv er jobb, og lite sosialt. Få inn mer sosialt
Burde arrangere hyttetur
Elektra opplever et brudd i kommunikasjon, som gjorde at informasjon om KoK del 2 ikke
kom ut. Anbefaler å ha flyers inne på Linjeforeningskontorene. (laget av TTS)
Olga mener at de involverer seg, og at det er mangel fra TTS sitt AU, som gjør at
Få større mangfold i arrangements komiteen
TIHLDE mener at kommunikasjonen mellom linjeneforeningene og TTS blir bedre, og at
TTS må bli flinkere til å produsere promoteringsmateriale. Arrangementene må gavne
linjeforeningene, og involvere linjeforeningene bedre i promoteringene. I tillegg så kan
andre linjeforeninger bruke TTS for å bli enige om arrangementer som de har lyst til å
samarbeide om. Det er ikke mulig å tvinge frem engasjement, dette må komme fra
linjeforeningene selv.
Nucleus’ føler at det var dårlig kommunikasjon fra deres TTS-ansvarlig videre til styret,
og skal bli bedre med det nye styret.
MiT mener at det kan være en god idé å samle linjeforeningenes arrangementskomiteer,
slik at de blir bedre kjent, og at arrangementet blir noe som alle kan være enige om.
Støttes av Olga.
MiT: Neste møte så foreslår vi å kaste inn arrangementansvarlige for å arrangere neste
KoK.
Elektra: Forslag: AU (eller noen fra AU) setter ned rutiner for promoteringsstrategi, slik at
linjeforeningene kan promotere alt på en god måte.
Olga: Ved neste arrangement, så skal en fra hver linjeforening møte.

Vedtak:
Fattes ikke vedtak i diskusjonssaker

Møtedato: 18.10.2018

Eventuelt
Karrieredagen
Stykes, da dette ble tatt opp under Sak 8

KoK - del 2
Olga orienterer styret
Gir pepper på at det var en dårlig betalingsløsning.
Fra Adrian: Denne avgjørelsen ble tatt i på et svakt punkt.
Fra MiT: TTS beklager seg på styresiden
Olga: Dårlig organisert på kvelden

Renhold på Kalvskinnet
TIHLDE innleder saken:
- Relativt dårlig, tar ikke saken videre

Sykkelparkering på Kalvskinnet
TIHLDE innleder saken:
- Dårlig, skal ta skane videre

Møtekritikk
- Bedre å ha møter der det skal vedtas saker, så tas det på et egnet møterom
- Må være klarere på møtetegn
- Oftere møter, slik at det ikke bygger seg opp så mange saker
- Flinkere til å ikke fokusere for mye på småting, men heller de store.

