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Kommentar: Sittende fakultetstillitsvalgte (FTV) ved Studentrådet IV ønsker å gjøre følgende
endringer i stilingsinstruksen til fakultetstillitsvalgte. Dette skrivet er del to av to dokumenter med
endringsforslag utsendt til allmøtet 01.11.18.

Stillingsinstruks for Fakultetstillitsvalgt ved IV
Endringsforslag 5:
Slik det står i dag:

Myndighet: FTVene er valgt av alle stemmeberettigede ved fakultetet for 1 (ett) år. Det velges to nye FTVer
hvert høstsemester og én ny FTV hvert vårsemester. FTVene jobber sammen og er hverandres vara.
De fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og timeplan. FTVene
representerer IV studentenes interesser mellom allmøtene.
Forslag til endring:

Myndighet: FTVene er valgt av alle stemmeberettigede ved fakultetet for 1 (ett) år. Det velges to nye FTVer
hvert høstsemester og én ny FTV hvert vårsemester. Blant FTVene skal det alltid være én valgt student fra
bachelor og én student valgt fra sivilingeniørstudiet. Den tredje FTV-stillingen er fritt valgt. FTVene jobber
sammen og er hverandres vara. De fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og
timeplan. FTVene
representerer IV studentenes interesser mellom allmøtene.
Begrunnelse: Etter fusjonen ble det vedtatt av SR-IV skal ha tre FTVer hvorav minst én fra bachelor og én fra siving.
Dette har i overgangen av ny konsulent og nye FTVer, forsvunnet i stillingsinstruksen til FTVer på IV. Vi ønsker derfor å
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presisere det på nytt slik at det blir formelt riktig. Til tross for at det ikke står spesifikk i stillingsinstruksen at FTVene skal
være representert på denne måten, så blir det i dag praktisert og valget denne høsten er lagt opp til denne fordelingen.

Endringsforslag 6:
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.
Slik det vil stå dersom endringsforslag 3 går i gjennom:
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.
Forslag til endring:
Honorar: Vervet som FTV honoreres med 175 timer pr. semester og lønnes fra fakultetet. FTVene har fast kontor i
Trondheim som de deler med FTVene på AD og studentrepresentantene i FUS. De deler en 100% konsulentstilling med
de andre tillitsrepresentantene.
Begrunnelse: Ønsker å presisere at arbeidsplassen til FTVene er i Trondheim ettersom det er her
fakultetsadministrasjonen og konsulenten til SR-IV hører til. Dvs. at vi ikke kan ha en FTV sittende i Gjøvik eller
Ålesund.
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