SR-møte 17.01.2018

1. Første møte SR.
2. Oppsummering av oppstartsseminar
•

Seminar helgen 12-15. Januar:
o Kampsaker ble diskutert
o Ulike workshops: KTV kontakt, veldferdsmidler
o Bra ting ved seminaret:
▪

Teambuilding

▪

Møtekultur gjennomgang

▪

Introduksjon til SR

3. Kampsaker
•

Disse kampsakene ble diskutert og er forslag fra oppstartsseminaret
o Økt synlighet
▪

Synlighet ble ikke valgt som kampsak, men men skal jobbes
med kontinuerlig og internt. Synlighet skal jobbes med gjennom
de andre kampsakene

o Tverrfaglig samarbeid
o Opplevelsen av praksis
o Næringslivskontakt og samarbeid
o Undervisningskvalitet

Avstemning om kampsaker og disse ble valgt:
•

Opplevelsen av praksis

•

Næringslivskontakt og samarbeid

4. Internverv
Nye internverv valg
•

Pauseromsansvarlig: Camilla og Signe

•

PR og blæsting: Anja, Helene

5. Timeplan for året
•

Januar: Møter på 3 timer ettersom det er mye å snakke om

•

Februar: Velferdsmiddelutdeling

•

April og november: Valg

6. Elgesetergate 10 og campusutvikling
•

Arbeidsgrupper med tanke på campus utvikling for hele NTNU. Åpnet for at
studenter kan være med.
o Andre studenter bør informeres om at dette er mulig
o Antageligvis 2-3 møter i semesteret på 2 timer

7. Eventuelt
•

KTV-møtemat
o Maks 150kr per pers

•

Studentrepresentant ved arbeid med simulereringsvirksomhet
o Mail videresendt til SR. Meld interesse til studentene

•

Fast møtedag:
o Mandager kl 16:15-18:15
o Møter varer til 19:15 ut februar

8. Komiteer
•

Ålesund og Gjøvik er med i begge grupper og holder seg oppdaterte

•

Kommiteer deles inn på neste møte

9. Til neste gang
•

Oppdatere hverandre før møte hva man har gjort. Dette gjøres via slack

•

Tenke på konferanser man bør reise på. Er det SR som skal reise eller bør det
lyses ut til alle studenter?

10. Kritikk av møte
•

Dårlig disponert tid. Sende ut mer info på forhånd til neste møte

•

Kommentar og innlegg

