Referat
Generalforsamling
Fagutvalget for Fysikk og Teknologi

Tid: Onsdag 20. september, kl. 16.30
Sted: Rom 356 - «Bachelorrommet», Institutt for Fysikk og Teknologi

Sak 1.

Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Gunnhild Ager-Wick
Referent: Vilde Grandemo
Sak 2.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling: godkjent
Dagsorden: godkjent
Sak 3.

Orientering fra Fagutvalget for Fysikk og Teknologi v/Gunnhild Ager-Wick

Gunnhild presenterer fagutvalget og fagutvalgets oppgaver og prosjekter. Presentasjonen
lyder slik:
Fagutvalget er studentenes interesseorganisasjon og har som hovedformål fremme
studentenes interesser og behov ved IFT. Vi er bindeleddet mellom studentene og instituttet
spesielt og MatNat generelt.

Fagutvalgets faste arbeidsoppgaver: sende saker fra studenter videre til programstyrene,
instituttrådet og realistutvalget, finne tillitsvalgte i 100-talls-emner, stå på stand under
fagkritisk dag, ”PÅ VEG” og andre lignende arrangementer vi blir invitert til, og generelt være
tilgjengelige for å videreformidle studentenes ønsker og behov til relevante instanser.

Hva har vi gjort i tillegg?
Fikset skap til studentene ved IFT, gitt lenger adgangstid til IFT for bachelorstudentene,
arrangerer orakeltimer hver mandag for fysikk og ptek, gjort emneevalueringer mer
anonyme i 200-fag ved IFT, fått Tekna til å arrangere MatLab-kurs, hatt vaffeldag, fått
mikrobølgeovn på bachelorrommet, arrangert NFK i samarbeid med NoFFo, vært med på å
arrangere matnatkampen, pusset opp h-bar, arrangert krasjkurs i phys112, invitert
representanter fra programstyrene og instituttrådet til fagutvalgets møter, og generelt har vi
jobbet med å likestille alle linjene i fagutvalget (siden fysikk har vært mer i fokus enn ptek i
fagutvalget tidligere) og håper at neste fagutvalg kan jobbe med å inkludere havteknologi på

lik linje med fysikk og ptek. Vi har også laget stillingsbeskrivelser med oppgaveoversikt for
hver stilling i fagutvalget, og samlet all informasjon man trenger når man sitter i fagutvalget i
et dokument («Vitebok») for å gjøre overtakelsesperioden enklere for påtroppende
fagutvalg.

Sak 4.

Statuttendringsforslag v/Vilde Grandemo

Godkjente endringer:
§2 endres fra
Fagutvalget behandler alle saker som er faglig og sosialt relatert til studentene på IFT. Bare
fagutvalget har anledning til å utnevne to representanter, med to vararepresentanter, til
hvert av programstyrene på IFT og instituttrådet. Fagutvalget skal søke etter å fylle disse
plassene.
til
Fagutvalget behandler alle saker som er faglig og sosialt relatert til studentene på IFT. Bare
fagutvalget har anledning til å utnevnte to representanter, med to vararepresentanter, til
hvert av programstyrene på IFT og til instituttrådet, samt én representant med én
vararepresentant til Realistutvalget (RU). Vervene skal fylles ved å søke innad i fagutvalget.
Deretter skal fagutvalget lyse ut eventuelle resterende verv blant studentene ved IFT.
Representantene skal delta på fagutvalgets møter så langt det lar seg gjøre.

§3 endres fra
Fagutvalget innehaver vervene leder, nestleder, webansvarlig, ħ-ansvarlig, innkjøpsansvarlig
og internasjonalt ansvarlig. Alle studenter ved IFT meldes automatisk inn i fagutvalget. Leder,
nestleder, webansvarlig, ħ-ansvarlig, innkjøpsansvarlig og internasjonalt ansvarlig velges på
generalforsamling ved simpelt flertall. Alle studenter tilknyttet instituttet, som har betalt
semesteravgift, kan stille til valg.
Representant for linjeforeningen for petroleum og prosessteknologi, Gullflaks, og
representant for linjeforeningen for fysikk, Dopplers, skal ha en rolle i fagutvalget og delta på
fagutvalgets møter så langt det lar seg gjøre.

til

Fagutvalget består av vervene leder, nestleder, økonomiansvarlig, PR-ansvarlig, ħansvarlig,
innkjøpsansvarlig og internasjonalt ansvarlig, og inntil fire styremedlemmer. Representanter
til vervene velges på generalforsamling ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet arrangeres
omvalg. Er det enda stemmelikhet, avgjøres saken med loddtrekning. Alle studenter
tilknyttet instituttet, som har betalt semesteravgift, kan stille til valg. Fagutvalget
konstituerer seg selv.
Representant for linjeforeningen for petroleum og prosessteknologi og havteknologi,
Gullflaks, og representant for linjeforeningen for fysikk, Dopplers, skal ha en rolle i
fagutvalget og delta på fagutvalgets møter så langt det lar seg gjøre.
«Fagutvalget konstituerer seg selv» fra §4 flyttes til §3.

§5 endres fra
Generalforsamlingen avholdes minst en gang i året og må kalles inn minst én uke på forhånd.
Generalforsamlingen er åpen for alle studenter tilknyttet IFT, og disse har tale-, forslags- og
stemmerett.
til
Generalforsamlingen avholdes på høsten, innen utgangen av september, og må kalles inn
minst én uke på forhånd. Generalforsamlingen er åpen for alle studenter tilknyttet IFT, og
disse har tale-, forslags- og stemmerett.
Allmøte avholdes på våren, innen utgangen av mars, og må kalles inn minst én uke på
forhånd. Allmøte er åpent for alle studenter tilknyttet IFT, og disse har tale- og forslagsrett.

§6 endres fra
Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges når:
1. Leder og nestleder i fagutvalget krever det.
2. Flertallet av medlemmene i fagutvalget krever det.
3. Ved mistillitsforslag i henhold til §8.
Under ekstraordinære generalforsamlinger skal kun de sakene som står oppført på
innkallingen behandles. Denne skal være tilgjengelig for alle studenter tilknyttet IFT minst 48
timer før generalforsamlingen.

til
Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges når minst ett av punktene under innfris:
1. Leder og nestleder i fagutvalget krever det.
2. Flertallet av medlemmene i fagutvalget krever det.
3. Ved behov for nytt valg av representant til verv i henhold til §7.
4. Ved mistillitsforslag i henhold til §8.
Under ekstraordinære generalforsamlinger skal kun de sakene som står oppført på
innkallingen behandles. Denne skal være tilgjengelig for alle studenter tilknyttet IFT minst 48
timer før generalforsamlingen.

§7 endres fra
Vedtak på generalforsamlingen skal fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet arrangeres
omvalg. Er det enda stemmelikhet, avgjøres saken med loddtrekning.
til
Dersom innehaver av styreverv ikke kan gjennomføre sin stilling innen neste
generalforsamling skal fagutvalget erstatte innehaver av verv med et av styremedlemmene
innad fagutvalget. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal det holdes nyvalg for stillingen. Valget
gjennomføres ved å avholde ekstraordinær generalforsamling. Leder eller nestleder av
fagutvalget skal kalle inn til ekstraordinær generalforsamling med minimum én ukes varsel.

§8 endres fra
Mistillitsforslag til fagutvalget skal fremmes når minst 10 studenter krever dette skriftlig, og
samtidig sender inn skriftlig forslag til nye personer som kan inneha vervene. Mistillitsforslag
leveres til leder eller nestleder av fagutvalget, der denne innen tre dager skal kalle inn til
ekstraordinær generalforsamling, så fort dette lar seg gjøre. Generalforsamlingen innkalles
med én ukes varsel.
For at forsamlingen skal kunne avsette leder og/eller nestleder av fagutvalget eller
fagutvalgets representanter i programstyrene eller instituttrådet, må minst 20
stemmeberettigede være tilstede. Gyldig beslutning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.
Valg av nye personer skal skje på samme møte.

til
Mistillitsforslag til fagutvalget skal fremmes når minst 10 studenter ved IFT krever dette.
Mistillitsforslaget skal være skriftlig og inneholde årsak til forslag, underskrift fra samtlige
som stiller seg bak forslaget og forslag til nye personer som kan overta
vervene. Mistillitsforslag leveres til leder eller nestleder av fagutvalget. Mottaker skal i
samarbeid med innsendere av mistillitsforslaget forsøke å komme frem til en løsning. Dersom
dette ikke lar seg løse internt skal leder eller nestleder innen tre dager kalle inn til
ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen skal holdes så fort det lar seg gjøre,
med minimum én ukes varsel.
For at forsamlingen skal kunne avsette medlemmer av fagutvalget eller fagutvalgets
representanter i programstyrene eller instituttrådet, må minst 20 stemmeberettigede være
tilstede. Gyldig beslutning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte. Valg av nye personer skal
skje på samme møte.

§10 endres fra
Endring av disse statuttene må vedtas med 2/3 flertall på generalforsamlingen.
til
Endring av fagutvalgets statutter må vedtas med 2/3 flertall på generalforsamlingen.

Sak 5.

Valg av nytt styre

Leder:
Roger stiller
Valgt ved akklamasjon

Nestleder:
Silje stiller
Valgt ved akklamasjon

PR-ansvarlig:
Thorstein stiller
Valgt ved akklamasjon

h-baransvarlig:

Simen stiller
Valgt ved akklamasjon

Innkjøpsansvarlig:
Thomas stiller
Valgt ved akklamasjon

Økonomiansvarlig:
Iben stiller
Valgt ved akklamasjon

Internasjonalt ansvarlig:
Philip stiller
Valgt ved akklamasjon

Styremedlemmer:
Aleksandra, Emilie, John Benjamin og Hans stiller
Valgt ved akklamasjon

Sak 6.

Eventuelt

