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Kommentar: Sittende fakultetstillitsvalgte (FTV) ved Studentrådet IV ønsker å gjøre følgende endringer i
Allmøtereglementet ved fakultet for ingeniørvitenskap og stillingsinstrukser. Endringene er primært
redaksjonelle, men også for å rette opp i feil og mangler.

Allmøtereglement ved fakultet for ingeniørvitenskap
Endringsforslag 1:
Slik som den står i dag:
§ 4 Endringer og ikrafttredelse
§ 4-1 Endringer
b) Før endring kan foretas, skal H.M.Aarhønen, A/F Smørekoppen, Bergstuderendes Forening, Mannhullet, EMIL, og Hybrida,
motta høring fra FTV.
Forslag til endring:
§ 4 Endringer og ikrafttredelse
§ 4-1 Endringer
b) Før endring kan foretas, skal alle linjeforeninger som tilhører studieprogram under Fakultet for ingeniørvitenskap og medlemmer
av Studentrådet IV motta høring fra FTV.
Begrunnelse: Ønsker å inkludere alle linjeforeningene som tilhører studieprogram under fakultet for ingeniørvitenskap, i tillegg til
Studentrådet IV sine medlemmer. Ingen nevnt, ingen glemt.
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Endringsforslag 2:
Slik som den står i dag:
§ 4-1 Endringer
a) Endringer av dette reglement og instruks for Studentrådet vedtas av Allmøte med 2/3 flertall ved to påfølgende Allmøter.
Forslag til endring:
§ 4-1 Endringer
a) Endringer av dette reglement og instruks for Studentrådet vedtas av Allmøte med 2/3 flertall ved to påfølgende Allmøter.
Unntaksvis kan redaksjonelle endringer vedtas på ett Allmøte med ⅔ flertall av stemmeberettigede.
Begrunnelse: Unødvendig at redaksjonelle endringer må vedtas ved to allmøter ettersom de ikke utgjør noen forskjell på innhold i
Allmøtereglementet.

Endringsforslag 3:
Slik som den står i dag:

§1-3 Sammensetning
a) Alle Studenter som er registrert på fakultetet har stemme og forslagsrett på Allmøte.
Forslag til endring:

§1-3 Sammensetning
a) Alle studenter som er registrert på fakultetet har stemme- og forslagsrett på Allmøte.
Begrunnelse: Redaksjonelle endringer. Endre fra Student til student. Legge til manglende bindestrek i stemme- og forslagsrett

Endringsforslag 4:
I dag:
§ 3 Valg
b) FTV og ITV velges ved urnevalg i samråd med andre valg til studentdemokratiet ved NTNU.
Forslag til endring:
§ 3 Valg
b) Fakultetstillitsvalgt og instituttillitsvalgt velges ved urnevalg i samråd med andre valg til studentdemokratiet ved NTNU.
Begrunnelse: Ønsker at tillitsvalgt-rollene skal brukes ved fullt navn og ikke forkortelser i denne sammenhengen.

---

Stillingsinstruks for Fakultetstillitsvalgt ved IV
Endringsforslag 1:
Ønsker å endre skrivefeil i stillingsinstruksen under “forpliktelser til oppgaver overfor Studentdemokratiet”: endre
singeniørstudenter til ingeniørstudenter

Endringsforslag 2:
Endre punkt “Ikrafttredelse” fra konkret dato til “Instruksen trer i kraft fra den tid Allmøte bestemmer”.
Begrunnelse: Ønsker ikke at det skal stå en spesifikk dato på instruksen, som må vedtas ved to allmøter, ettersom dette er
stillingsinstrukser som foreligger hvert år til eventuell endring blir foretatt.

Endringsforslag 3:
Postadresse:
Sem Sælands vei 5,
7034 Trondheim

Besøksadresse:
Gamle fysikk, 2. etg.
NTNU Gløshaugen

E-post: ftv@sr-iv.no

Ønsker å legge til punkt om endringer i stillingsbeskrivelsen.
Forslag:
Endringer:
FTVer har fullmakt til å foreta oppdateringer på datoer og timetall for honorar.
Begrunnelse: Det kommer stadig oppdaterte tall på honorar og datoer som vi ikke bestemmer. Ønsker derfor å kunne
endre på disse uten å måtte ta dette opp på Allmøtet.
Endringer av stillingsinstruksen vedtas med simpelt flertall på Allmøtet.
Begrunnelse: Dette kulepunktet står på stillingsinstruksen for ITV og er naturlig å også ha med på stillingsinstruks for
FTV.

Endringsforslag 4:
Slik det står i dag:
Godtgjørelse.
Vervet som FTV er har en godtgjørelse på 160 timer pr. semester og lønnes fra fakultetet.
FTVene har fast kontor som de deler med FTVene på AD og studentrepresentantene i FUS. De deler en 100% konsulentstilling med
de andre tillitsrepresentantene.
Endringsforslag:
Honorar: Vervet som FTV honoreres med 175 timer pr. semester og lønnes fra fakultetet. FTVene har fast kontor som de deler med
FTVene på AD og studentrepresentantene i FUS. De deler en 100% konsulentstilling med de andre tillitsrepresentantene.
Begrunnelse: Ønsker å endre godtgjørelse til honorar ettersom dette er mer presist, i tillegg til antall timer.

Endringsforslag 5:
Slik det står i dag:
Stillingsinstruks for Fakultetstillitsvalgt ved IV
Forslag til endring:
Stillingsinstruks for fakultetstillitsvalgt ved IV
Begrunnelse: Redaksjonell endring fra stor til liten f i fakultetstillitsvalgt.
---

Stillingsinstruks for instituttillitsvalgt ved IV fakultetet
Endringsforslag 1:
Slik det står i dag:
Stillingsinstruks for instituttillitsvalgt ved IV fakultetet
Forslag til endring:
Stillingsinstruks for instituttillitsvalgt ved IV
Begrunnelse: Ønsker å gjøre tittel på stillingsinstruks for ITV og FTV mer lik.

Endringsforslag 2:
Slik det står i dag:
Honorar: ITV honoreres av fakultetet etter avtale mellom Studenttinget og NTNU.
Forslag til endring:
Honorar: Vervet som ITV honoreres med 80 timer pr. semester og lønnes fra fakultetet.
Begrunnelse: Ønsker å gjøre instruksene for ITV og FTV mer like. I tillegg til å presisere antall timer godtgjørelse.
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