Referat fra møte
Dato:

02.10.19

Tid: 16:30 – 18:30

Godkjent:

ikke godkjent ennå

Referent:

Elisabeth N. Eriksen

Ordstyrer:

Sebastian Rennemo

Sted:

Akrinn, U302, Kalvskinnet

Tilstede
Kristoffer Johansen, Cibus
Christoffer Joys Røang, Elektra
Jon Tobias Aga Karlsen, KoM (dro tidlig)
Harald Mortensen, Logitas
Øyvind Ingebrigtsen, MiT
Elisabeth N. Eriksen, Nucleus
Martin Rosenvinge Hammervold, OLGA (kom sent)
Bjørnar Østtveit, TIHLDE
Jenny Bøhler, Vivas
Grete Morseth, Tim&Shænko
Sigvat, FUI
Katrine KS-revy
Martin Sande, KS-revy

Frafall

Valg av ordstyrer
Sebastian Rennemo velges til ordstyrer
Valg av referent
Elisabeth N. Eriksen (Nucleus) velges til referent
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Referat, saksliste og innkalling godkjennes

Sak 15/19 FUI med Sigvat (Presentasjon)
Sigvat innleder og informerer:
Kommer fra forvaltningsutvalget for ingeniører (FUI). Studentbarometeret kunne gitt bedre
resultatet for bachelorstudenter. Er en gruppe som jobber for å hjelpe ingeniør-studiene ved
NTNU.
Spørsmål til saken:
Diskusjon:
Linjelederne kom med tilbakemeldinger til Sigvat/FUI:
-

Ikke mange fra næringslivet som er flink å svare på mailer

-

Får gjerne tilbakemelding om at bedrifter allerede har hatt presentasjon for
masterstudenter, og derfor ikke kommer til bachelorstudenter

-

Føler næringslivet ikke tar bachelor-studier like seriøst som master-studier

Votering:

Vedtak:
Fattes ikke vedtak i orienteringssaker

(O) Sak 16/19 Tim&Shænko blir med i TTS
Sebastian Rennemo innleder og informerer:
Tim&Shænko er nå medlemmer igjen i TTS. De ønskes velkommen tilbake.
Spørsmål til saken:
Diskusjon:
Votering:
Vedtak:
Fattes ikke vedtak i orienteringssaker

(O) Sak 17/19 Oppdatering ekstraordinær
generalforsamling
Sebastian Rennemo innleder og informerer:
Vedtektene fra generalforsamlingen er nå godkjent i Brønnøysundregisteret.
Dette gjør Sebastian offisielt som leder av TTS.
Vedtektene om at Karrieredagen ikke knyttes til linjeforeningene er også gått gjennom, som var
et krav fra T&S.
Spørsmål til saken:
Diskusjon:
Votering:
Vedtak:

Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker

(D) Sak 18/19 Karrieredagen 2020
Sebastian Rennemo innleder og informerer:
Synd at TKD 2019 ikke ble gjennomført, men ønsker å få til TKD 2020. Da må en
planleggingsgruppe settes sammen så snart som mulig.
Spørsmål til saken:
Hvorfor ble ikke TKD arrangert i år?
Manglende arbeidsinnsats, og ingen som tok det overordnede ansvaret for å arrangere. AU ble
oppløst, og ingen nye tok ansvar.
Diskusjon:
-

Elektra: Haster med å starte planlegging og finne en hovedansvarlig eller en
hovedansvarsgruppe

-

Elektra: Alle linjeforeningene sine bedriftskomiteer bør legges inn i TKD
2019-workspace, og så endres navnet til 2020

-

Dersom ingen har tatt ansvar innen neste møte (7.november), kan ikke TKD holdes

-

Christoffer (Elektra) tar ansvar

Votering:
Vedtak:
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker

Sak 19/19 Kampen om Kalvskinnet
Sebastian Rennemo innleder og informerer:

TTS har tidligere år arrangert Kampen om Kalvskinnet (KoK), men i år har det ikke vært noe
arrangementer til nå. Tidligere har det vært tre arrangementer: et i fadderuken, en oktoberfest
og vinterleker. Til slutt har man kåret en sammenlagtvinner, som får pokalen.
Spørsmål til saken:
Diskusjon:
-

Ønsker én person her som tar hovedansvaret, og danner en komité/arbeidsgruppe

-

Martin, Revy: dersom det skal være tre arrangement bør det bli ett før jul og to etter
jul. Alternativt bare to, og begge etter jul. Anbefaler at det dannes en «kompisgjeng»
her, som setter seg ned og starter planlegging.

-

Bjørnar, TIHLDE: har hatt lite oppmøte tidligere, trolig på grunn av lite tilhørighet til
TTS

-

Katrine, Revy: trenger ikke å ha så veldig tilhørighet til TTS eller Kalvskinnet, kall det
gjerne bare KoK

-

Martin, Revy: bør være fokus på at det er alle linjeforeningene mot hverandre. Bør
settes en dato hvor vi alle møtes og har idémyldring.

-

Elektra sin Arrkom tar ansvar: de setter opp en gruppe, og alle linjeforeningene kan
sende sine folk som vil bli med

Votering:
Vedtak:
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker

(D) Sak 20/19 TTS-møter videre i høst
Sebastian Rennemo innleder og informerer:
Har laget en møteplan (på to møter) for denne høsten. Torsdag 7.november og torsdag
5.desember.
Spørsmål til saken:

Diskusjon:
-

Torsdag 7. november er greit.

-

Setter torsdag 5.dsesember som en foreløpig dato, bestemmes helt senere

Votering:

Vedtak:
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker

(O) Sak 21/19 Orientering fra KS-Revyen
Martin og Katrine innleder og informerer:
Er to av de tre lederne i KS-Revyen. Har et par spørsmål/saker å ta opp:
- Katrine ønsker tilgang til subkontoen i nettbanken. Det blir enklere å kunne logge inn der selv,
enn å måtte ta kontakt med Sebastian hver gang de ønsker tilgang/informasjon.
- Ønsker TTS-medlemsforeningene månedlig innsikt i regnskapet eller kun ved genfors?
- KS-Revyen ønsker større økonomisk sikkerhet. Spør om TTS-medlemsforeningene er fornøyd
med vedtektene slik de er nå? Står ikke noe spesifikt om hvor pengene skal komme fra dersom
revyen går i underskudd?
- TTS-medlemsforeningene har etterspurt en handlingsplan. Revystyret lurer på om vi ønsker en
halvferdig handlingsplan eller om Martin (TTS-ansvarlig) skal gi jevnlig oppdatering?
- Har til nå 40 stk. som er med i revyen, er ønskelig med litt flere. Har nok til å lage revy, men
ønsker at alle som vil være med på revy, skal ha muligheten til å bli med.
Spørsmål til saken:
Hvor mange medlemmer er ønsket?
- Andre revyer har 60-80 som er med. Har nok, men plass til flere. Ønsker at det skal være et
lavterskel-tilbud til alle.
Diskusjon:

-

TTS-medlemsforeningene

godkjenner Katrine sitt ønske om tilgang til revyen

(undergruppen) sin konto.
-

Det

er ønskelig med månedlig innsikt i regnskap.

-

Vedtekter

-

TTS-medlemsforeningene

om undergrupper:
ønsker månedlig oppdatering fra Martin (TTS-ansvarlig)

Frem til neste møte vil KS-revyen at alle linjeforeningene skal tenke på hvordan de mener det
burde være. Saken blir tatt opp igjen på neste møte.

Votering:
Vedtak:
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker

Eventuelt
Sak: Slack
Christoffer (elektra) innleder:
Ønsker å bruke slack i stedet for facebook.

Sak: K2K
Christoffer (elektra) innleder:
Linjelederne på Gløshaugen har K2K, kontor til kontor, hvor de tar en øl på hvert kontor. Ønsker
å ha det samme med linjeforeningene i TTS. På denne måten blir det litt mer sosialt, og ikke
bare møter.

K2K: har en edruvakt på hvert kontor, som får bli med videre når man er ferdig på gjeldende
kontor.
Spørsmål: Hvem har kontor hvor nå?
Elektra, MiT, Vivas, Olga og Logitas har flyttet til Gløshaugen.
Nucleus er på Øya.
KoM, Cibus, Tihlde og T&S er på Kalvskinnet.

Sak: Felles vedtekter
Grete (T&S) innleder:
Siden vedtekten 4.2 (?) ble fjernet, skulle vi utformet en felles vedtekt som alle linjene kan ha i
sine egne vedtekter.

Sak: Bypremiere på UKErevy
Elisabeth (Nucleus) innleder:
På fredag er det Bypremiere på UKErevyen, hvor linjelederne er invitert. Det har tidligere blitt
snakket om å ha et felles vors før revyen. Er det fortsatt stemning for dette?
Flere er interessert, og Christoffer (Elektra) skal høre om han kan ha vors i kollektivet sitt.

Sak: Linjelederforum
Elisabeth (Nucleus) innleder:
Etter å ha blitt lagt til i Online sin epost-liste under Kalvskinnet, har vi fått mail om linjeledermøte
på Gløshaugen. Skjønner ikke helt om vi skal møte opp på disse møtene? Er ikke en del av
gløs, og skal ikke bli det heller, men har fått mail om møte.
Svar: linjelederforumet er i utgangspunktet for linjeforeningslederne på Gløshaugen.

Sak: Fastlane
Christoffer (Elektra) innleder:
Hva skjer med alle tingene til Fastlane som står på TTS sitt lager? Er det noe avtale mellom
TTS og Fastlane der?
Sebastian (møteleder) skal undersøke.

Sak: Internasjonale studenter
Christoffer (Elektra) innleder:
Delta ønsker en ny ordning for å bedre ivareta de internasjonale studentene som kommer. De
ønsker at studentene selv skal få velge hvilken linjeforening de vil være med i, mens de er i
Trondheim. For å få til å lage en oversikt over alle linjeforeningene som studentene skal kunne
velge mellom, trenger Delta en introduksjon til hver av linjeforeningene. Gi beskjed til Christoffer
dersom man ønsker mer informasjon, eller bli med på dette.

Møtekritikk
-

Sende inn eventuelt-saker på forhånd, gjelder spesielt dersom det er viktige ting

