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Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Anja Ziolkowski
_______________________________________________________________________

STi-sak 05/12 Valg til kontrollkomiteen
_______________________________________________________________________

Vedlegg
Instruks for Studenttingets kontrollkomité

Forkortelser
STi – Studenttinget
AU – Arbeidsutvalget
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
På det konstituerende Allmøtet den 25.10.96 ble det vedtatt et reglement for STi,2
hvor det står skrevet at STi skal ha en Kontrollkomité, og at komiteens funksjon må3
reguleres i egen instruks. Fra Studenttingets reglement, sist endret 31.08.06:4

5
§ 7 Kontrollkomiteen6

§ 7.1 Myndighetsområde7
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi.8

9
§ 7.2 Oppgaver10

Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter,11
retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi.12
Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt.13
Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser og14
lignende etter forespørsel fra STi, AU, leder eller møteleder.15
Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en16
støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget.17

18
Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke være representanter i STi eller Styret.19
Medlemmene av kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år.20

21
Saksbehandlers vurdering22
Saksbehandler ser det som viktig at medlemmene av kontrollkomiteen kan prioritere å23
være tilstede på Studenttingets møter i løpet av året, og ellers er tilgjengelig for24
Arbeidsutvalget og Studenttinget ved reglementsspørsmål. Det velges i år 3 medlemmer,25



2
hvorav 1 fungerer som leder for kontrollkomité. Det gjennomføres først et separat valg for26
leder, deretter et valg på de resterende medlemmene av kontrollkomiteen.27

28
Arbeidsutvalgets innstilling29
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.30



20.01.2012 side 1

Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen
til

Studenttinget NTNU

Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 03.02.97
Siste endringer ble gjort på STi-møte den 13.03.03

Fravikelighet
Denne arbeidsinstruks viker for Reglement for Studenttinget NTNU og Forretningsorden
for Studenttinget NTNU.

Sammensetning
Kontrollkomiteen har 3 medlemmer, hvorav en leder, som ikke kan være representanter
i STi eller Styret.

Myndighetsområde
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi.

Kontrollkomiteen skal:
Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter,
retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi.
Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. Med rammene
menes arbeidsprogram, møteprotokoll og budsjett som gjelder for studentene
ved NTNU.
Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter
forespørsel fra STi eller arbeidsutvalget.
Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en
støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget.

Valg
Representantene i Kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år. Leder i komiteen velges
ved separat valg.

Endringer i arbeidsinstruksen
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen vedtas av STi med simpelt flertall blant de
tilstedeværende representantene. Forslag til endringer behandles av arbeidsutvalget og
vedtas av STi.
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Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Anja Ziolkowski
_______________________________________________________________________

STi-sak 06/12 Valg av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget
for Lærerutdanningene

_______________________________________________________________________

Forkortelser
FUL - Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for2
lærerutdanningene (FUL). Det velges en fast representant og en møtende vara til3
FUL.4

5
Det skal velges en fast representant og en fast møtende vara fra 5-årig6
lærerutdanning. Funksjonsperioden for representantene er 01.01.12 – 31.12.127

8
Tidligere mandat lyder som følger:9
”10

Mandat for Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene11
FUL er et forvaltningsutvalg under Utdanningsutvalget og bearbeider saker12
innenfor de oppgavene som er beskrevet i mandatet for Utdanningsutvalget.13
FUL kan gis fullmakt til å avgjøre saker innenfor avgrensede saksområder.14

15
FUL ledes av en utvalgsleder som har møte- og talerett i Utdanningsutvalget.16

17
Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene har følgende arbeidsoppgaver:18

1. Ta initiativ overfor Utdanningsutvalget i saker som angår19
lærerutdanningene.20

2. Gi tilråding om strukturen i lærerutdanningsprogrammene. Vedta21
studieplanene for den praktisk pedagogiske utdanningen i22
lærerutdanningsprogrammene.23

3. I samarbeid med fakultetene foreslå for Utdanningsutvalget24
dimensjonering av og opptaksrammer til lærerutdanningsprogrammene.25

4. I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at26
NTNUs kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor lærerutdanningene.27

5. Foreslå overfor Rektor uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som28
gjelder lærerutdanningene.29



2
6. Behandle og avgjøre søknader om dispensasjon fra studieforskriften §430

nr. 4.31
7. Se til at lærerutdanningene er i samsvar med nasjonale rammeplaner32

og føre tilsyn med at læringsmålene nås for de forskjellige33
lærerutdanningsprogrammene.34

8. Forberede saker som skal behandles i Utdanningsutvalget. Sakene35
legges fram av Studiedirektøren.36

9. Rapportere til Utdanningsutvalget om vedtak som er fattet i henhold til37
fullmakter.38

10.Utarbeide årlig en rapport om lærerutdanningsvirksomheten ved NTNU39
med vekt på kvalitetsforbedrende tiltak.40

11.Aktivt fremme likestillingsperspektivet i lærerutdanningene41
12.Arbeide for å ivareta NTNUs interesser i forhold til representasjon i42

relevante nasjonale og internasjonale fora.43
13.Gi råd til fakultetene om fagtilbud som kan inngå i en lærerutdanning og44

i samarbeid med fakultetene komme fram til anbefalte studieløp og45
kombinasjoner med sikte på læreryrket.46

47
Daglig leder ved PLU (leder)48
1 representant for HF-fakultet49
1 representant for SVT-fakultet50
2 representanter for IME-, NT- og IVT-fakultene51
2 studentrepresentanter - 1 fra påbygningsstudiet og 1 fra de integrerte52
lærerutdanningene53
2 eksterne representanter54

”55
56

Saksbehandlers vurdering57
Studenttinget skal velge en fast representant fra 5-årig lærerutdanning med fast møtende58
vara med funksjonstid 01.01.12 – 31.12.12.59

60
Arbeidsutvalgets innstilling61
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.62
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Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Anja Ziolkowski
_______________________________________________________________________

STi-sak 07/12 Supplering av landsstyrerepresentanter Norsk
studentorganisasjon

_______________________________________________________________________

Forkortelser
NSO – Norsk studentorganisasjon
LS – landsstyre
LM - landsmøte
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
I NSO sitt Landsstyre (LS) sitter det fem representanter fra Trondheim, der tre av2
disse velges av Studenttinget.3

4
LS er NSO sitt utøvende organ mellom hvert Landsmøte (LM). LS arbeider også med5
sakspapirene til LM, og innstiller i stort sett alle disse sakene. Det er møter 2-36
ganger i semesteret. Reiser og opphold i forbindelser med møtevirksomheten blir7
dekket. Møtene vil finne sted over en langhelg (tidlig fredag-søndag). LS har en8
spesielt viktig rolle i å følge opp arbeidet som NSO-AU gjør og følge opp budsjettene9
for organisasjonen.10

11
Cathinka Thyness og André Almås Christiansen sitter i LS per dags dato, hvor12
Cathinka sitter til 31.12.2012 og André til 30.06.2012.13

14
Saksbehandlers vurdering15
Da det i dag allerede sitter to representanter i LS, skal det velges en ny representant med16
funksjonstid fram til 30.06.2012, samt en 2. vara og en 4. vara med samme funksjonstid.17

18
Arbeidsutvalgets innstilling19
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.20



Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Anja Ziolkowski
_______________________________________________________________________

STi-sak 08/12 Informasjonsplan 2012
_______________________________________________________________________

Vedlegg
Vedlegg 1 – Informasjonsplan Studenttinget 2012
Vedlegg 2 – Informasjonsstrategi Studenttinget 2008-2012

Forkortelser
AU – Arbeidsutvalget
VT – Velferdstinget
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
I slutten av 2007 ble det vedtatt at Studenttinget skal ha en informasjonsplan gjennom2
vedtatt informasjonsstrategi for Studenttinget. Denne skal være et verktøy i det daglige3
arbeidet, og legge føringer for hvordan Studenttinget, AU og ledelsen skal arbeide med4
profilering og informasjon i 2012.5

6
Informasjonsplanen for 2012 er basert på føringene i informasjonsstrategien, og7
konkretiserer denne med mål og midler for hva som skal oppnås i løpet av året.8
Informasjonsplanen er ment å styre profilerings- og informasjonsarbeidet, ikke det9
politiske arbeidet.10

11
Frem til 2008 har de store valgene vært styrt av et separat valgstyre, bestående av tre12
personer valgt av Studenttinget. Valgstyret har hatt ansvaret for budsjett og13
gjennomføring av valgene, samt gjort mye av det praktiske arbeidet. Høsten 2008 valgte14
Studenttinget å gå bort fra denne ordningen, slik at valgstyret da bestod av organisatorisk15
nestleder og profileringsansvarlig i AU. Da ansvaret for profilering nå inngår i16
stillingsinstruksen til organisatorisk nestleder, vil valgstyret bestå av organisatorisk17
nestleder og de to styrerepresentantene. Valgstyret kan velge å ha med flere18
valgarbeidere som skal ta seg av konkrete arbeidsoppgaver, som utforming av plakater19
og bannere, tekniske løsninger på nettsider, oversetting av informasjon og20
kandidatpresentasjoner.21

22
23

Saksbehandlers vurdering24
Planen er utformet slik at målene står beskrevet først, virkemidlene er videre listet i25
punktlisten under. I forberedelsene av planen har vi forsøkt å gjøre målene konkrete og26
målbare, og å skille mellom det kontinuerlige arbeidet og de store aktivitetene i løpet av27
året.28
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2
29

Informasjonsstrategien legger mye vekt på de fire ulike målgruppene for30
Studenttingets informasjonsarbeid, som er studentene, studentdemokratiet,31
beslutningstakere og opinionen. Informasjonsplanen er skrevet basert på handlinger,32
og informasjonsstrategien er basert på målgrupper. Likevel er de fire målgruppene33
alle dekket i informasjonsplanen med ulik vekting av fokus. Dette er valgt fordi det34
gjør informasjonsplanen til et verktøy som er enklere å bruke i det daglige arbeidet,35
og fordi vi mener noen av målgruppene er viktigere å nå ut til.36

37
Kontinuerlig arbeid38
De kontinuerlige oppgavene er ikke knyttet til noe spesielt tidspunkt - det er ting vi39
må arbeide med hele tiden. Nettsiden skal alltid være oppdatert, vi skal alltid delta i40
relevante debatter i media og vi skal alltid ha god informasjonsflyt i41
studentdemokratiet. For disse aktivitetene er det bare virkemidlene i forbindelse med42
oppdatering av nettsiden og infoskjermer/tavler som er tallfestet og direkte målbare,43
da mediearbeid er mer uforutsigbart. Det kan være ti saker på en uke eller44
medietørke i to måneder, og dette avhenger mye av eksterne faktorer og45
studenttingsmedlemmenes egen aktivitet. Ledelsen i Studenttinget vil allikevel alltid46
jobbe aktivt for å komme i media.47

48
Faste arrangement49
De faste arrangementene er hovedsakelig hendelser som kommer igjen år etter år,50
men som fortsatt krever oppmerksomhet og stor arbeidsinnsats. Valgarbeidet er51
viktig for å legitimere mandatet til Studenttinget. Noen andre av de faste aktivitetene52
er tiltak som er rettet direkte mot studentene for å kommunisere hva vi faktisk gjør og53
får gjennom.54

55
Studentdemokratisk dag56
I samarbeid med lokale studentråd kan en slik dag synliggjøre hele kontaktflatene57
studentdemokratiet har, fra emnenivå opp til styrenivå. Gjennomføring av et slikt tiltak58
krever et stort engasjement fra studenttingsmedlemmene, vi klarer ikke oppnå dette59
uten innsats fra dem. For å være virkningsfull bør dette arrangementet ikke bli for60
spredt, men heller konsentrert om en campus av gangen med stor aktivitet.61
Saksbehandler ønsker å gjennomføre dette minst én gang på hver av de store62
campusene. Saksbehandler ønsker også at en slik dag gjerne skal ha et overordnet63
tema.64

65
Ansvarsfordeling66
Informasjonsplanen fordeler ansvar mellom ledelsen, arbeidsutvalget og67
studenttingsmedlemmene. Noen av ansvarsområdene er beskrevet i68
stillingsinstruksene til ledelsen og arbeidsutvalget, som at leder har hovedansvaret69
for mediekontakt og at arbeidsutvalgsmedlemmene skal bistå på sine fagområder, og70
at organisatorisk nestleder har ansvar for nettsidene. Gjennom informasjonsplanen71
pålegger Studenttinget arbeidsutvalget og studenttingsmedlemmene72
arbeidsoppgaver utover de som allerede ligger i stillingsinstruksene.73

74
75

Arbeidsutvalgets innstilling76
Studenttinget vedtar vedlagt informasjonsplan for 2011 med de endringer som kommer77
frem på møtet.78



Informasjonsplan for Studenttinget 20121

Informasjonsplanen bygger på Studenttingets informasjonsstrategi 2008-2012.2

Informasjonsplanen inneholder oversikt over det kontinuerlige informasjonsarbeidet3
Studenttinget skal gjøre i 2012, og de store kampanjene som skal gjøres i løpet av4
året. Det vil bli lagt spesiell vekt på styrevalget og studenttingsvalget.5

6
Informasjonsplanen har mest vekt på hvordan Studenttinget skal nå ut til studentene7
og til opinionen. Innholdet har mindre vekt på hvordan vi skal forholde oss til8
beslutningstakere ved NTNU, da dette står beskrevet i informasjonsstrategien og i9
andre samarbeidsavtaler.10

11

Kontinuerlig arbeid12

Synlighet på campus13

Studenttinget skal primært informere gjennom nettsiden. Annet profileringsmateriale14
skal henvise til nettsiden. Nettsider, tavler og infoskjermer skal fremstå som ryddige,15
strukturerte og oppdaterte. Rekrutteringsarbeid skal foregå kontinuerlig.16

Studenttinget.no skal oppdateres før og etter hvert studenttingsmøte.17
Infoskjermer og tavler skal oppdateres før hvert studenttingsmøte med18
møtetidspunkt, møtested og aktuelle saker.19
Sosiale medier og enkelte infoskjermer skal brukes til å ta opp saker som20
er aktuelle i media.21
Det skal ligge et årshjul på nettsidene med verv som skal fylles. Dette skal22
oppdateres fortløpende.23
Det skal også opprettes en oversikt på Studenttingets nettsider over hvem24
som sitter i ulike verv, for enklere å kunne ta kontakt med spesielle25
fagområder.26
Studenttinget skal jobbe aktivt med å bli en mer kjent merkevare på27
campus, blant annet gjennom mer utadrettet virksomhet, også utenfor de28
tunge profileringsperiodene.29
Studenttinget skal bli mer synlig blant studentene ved at minst én fra30
ledelsen og én fra styrerepresentantene presenterer seg i forelesninger31
ved aktive kampanjer og valg.32

33

Aktivitet i media34

Studenttinget skal være synlige i studentmedia, lokalmedia og nasjonale medier35
gjennom hele året, både i redaksjonelt innhold og offentlig debatt. Studenttinget skal36
jobbe aktivt for at det alltid er Studenttinget som uttaler seg på vegne av studentene,37
i saker som angår alle studenter ved NTNU.38

Studenttinget skal henvende seg til pressen både gjennom39
pressemeldinger og ved å ta kontakt med journalister for å selge inn saker.40
Studenttinget skal være aktive i offentlig debatt gjennom kronikker og41
leserinnlegg.42



Studenttinget.no skal ha en egen presseside med oversikt over tidligere43
pressemeldinger, pressebilder og kontaktinformasjon.44
Studenttingets medlemmer har et ansvar for å skape og delta i debatt i det45
offentlige rom.46
Studenttingets ledelse skal utarbeide en strategi over når man skal selge47
saker til media og hvordan ansvaret skal fordeles når media kontakter48
Studenttinget.49
Studenttinget skal være i nasjonale medier minst to ganger i løpet av året.50

51

Informasjonsflyt i tillitsmannsapparatet52

Alle tillitsvalgte skal ha kunnskap om sitt eget verv, og om hvilke personer de kan53
kontakte. Informasjon fra Studenttinget skal spres nedover i tillitsmannsapparatet ved54
NTNU.55

Studenttingsledelsen skal følge samarbeidsavtalen med studentrådene.56
Studenttinget skal etterstrebe å ha oppdaterte stillingsinstrukser og57
beskrivelser av verv, samt hvem som per dags dato sitter i vervene,58
tilgjengelig på nettsidene til enhver tid.59
Alle nyvalgte tillitsvalgte oppnevnt av Studenttinget skal få informasjon om60
sitt verv rett etter valget.61
Studenttinget skal ha dialog med tillitsvalgte i verv hvor Studenttinget62
velger eller innstiller.63
Alle som innehar verv på vegne av Studenttinget skal skrive en64
erfaringsrapport fra perioden man sitter i vervet.65

66

Opinionen og samarbeid med beslutningstakere67

Det er viktig å sette utdanning på dagsorden. Her skal Studenttinget være aktive68
gjennom sitt medlemskap i NSO og i samarbeid med andre regionale aktører.69

Studenttingsledelsen skal fortsette å utfordre partiene og lokale politikere70
på utdanningspolitikk.71
Studenttinget skal koordinere arbeidet med nasjonal og lokal politisk72
påvirkning med Norsk Studentorganisasjon og Velferdstinget.73

74

Informasjon for internasjonale studenter75

Studenttinget.no skal være mest mulig tospråklig etter at de blir lagt om. Det er viktig76
for Studenttinget å ha god kontakt med internasjonale studenter.77

Studenttinget skal samarbeide med internasjonal seksjon med spredning78
av informasjon rundt rettigheter og studentdemokratiet.79
Profileringsmateriell som Studenttinget trykker opp skal også være på80
engelsk.81

82



Faste arrangementer83

Valg til Velferdstinget84

Studenttinget velger representanter til Velferdstinget i mars. Arbeidet med dette85
valget er regulert i samarbeidsavtalen med Velferdstinget og de andre eierorganene.86

Studenttinget bidrar til Velferdstingsvalget i tråd med samarbeidsavtalen87
(ref. avtalen)88

89

Styrevalget90

Styrevalget i år finner sted i mars. Organisatorisk nestleder fungerer som leder av91
valgstyret, som også innehar styrerepresentantene. Organisatorisk nestleder kan92
ansette valgarbeidere som bistår med profilering og praktisk arbeid.93

Styrevalget skal promoteres, eksempelvis ved plakater, valgavis, flyers og94
annet valgmateriell.95
Valgkomiteen skal bistå med kandidatkontakt.96
Det skal arrangeres en utspørring av styrekandidatene på et97
studenttingsmøte.98
Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget.99
Det skal legges til rette for at kandidatene i større grad kan presenteres på100
nett, som i videosnutter.101
Valgstyret skal jobbe for en presentasjon av styrekandidatene i102
Universitetsavisa og Under Dusken.103

104

Studenttingsvalget105

Kandidatfristen for å stille til Studenttinget er i slutten av september, valget106
gjennomføres i oktober og konstituerende møte er i november.107

Studenttingsvalget skal promoteres, eksempelvis ved plakater, valgavis,108
flyers og annet valgmateriell.109
Valgkomiteen og studentrådene bistår med kandidater til valgene.110
Alle medlemmer av Studenttinget skal skaffe minst én kandidat til111
studenttingsvalget.112
Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget.113
Markedsføring av studenttingsvalget skal være i tråd med den generelle114
markedsføringen av Studenttinget.115
Det skal legges til rette for at kandidatene i større grad kan presenteres på116
nett, som i videosnutter.117
Profilering av studenttingsvalget skal starte ved immatrikuleringen 2012.118

119

Immatrikulering120

Under immatrikuleringen skal Studenttinget være synlige på stand sammen med121
Velferdstinget og studentrådene. Til immatrikuleringen må det finnes122
profileringsmateriale og informasjonsmateriale om studentdemokratiet. Studenttinget123



skal også ha informasjon rettet mot fadderne, både på Dragvoll og Gløshaugen.124
Studenttinget skal også være representert på Øya på125
organisasjonspresentasjonskvelden.126

Stands på Gløshaugen ved immatrikuleringen, og på Dragvoll under127
vrimledagene.128
Studenttinget skal ha materiell og profileringsartikler til utdeling der129
www.studenttinget.no profileres130
Studenttinget skal ha informasjon på trykk i fadderhåndboka131
Leder skal presentere Studenttinget under mottaksmøtet for internasjonale132
studenter.133
Studenttinget skal samarbeide med studentrådene om134
informasjonsmateriell til de nye studentene på forskjellige fakultet.135

136

Studentdemokratiskdag137

Dette er et tiltak for å synliggjøre arbeidet og møte studenter ansikt til ansikt. Dette138
gjennomføres minst én gang i året på hvert av de to store campusene, og det bør139
ikke gjøres for tett opp mot periodene der vi profilerer de store valgene. Dette skal140
gjøres i samarbeid med de lokale studentrådene.141

Studentdemokratisk dag gjennomføres minst én gang i året på hver142
hovedcampus.143
Studenttingsmedlemmene må delta aktivt i forarbeidet og gjennomføringen144
av studentdemokratisk dag.145
Studentdemokratisk dag skal ha et overordnet tema.146

147

Ansvarsfordeling innad i arbeidsutvalget148

Leder149

Leder har det overordnede medieansvaret, og er den som hovedsakelig skal uttale150
seg til media om Studenttingets mening i saker. Leder har også hovedansvar for151
pressemeldinger. Leder har hovedansvar for å representere Studenttinget i offentlige152
sammenhenger.153

154

Organisatorisk nestleder155

Organisatorisk nestleder har overordnet ansvar for profileringsarbeid, spesielt med156
vekt på tavlene, infoskjermene og nettsidene. Organisatorisk nestleder har også157
ansvar for gjennomføringen av de store årlige arrangementene.158

159

Fag- og forskningspolitisk nestleder160

Fag- og forskningspolitisk nestleder har ansvar for den faglige kontakten med161
studentdemokratiet. Fag- og forskningspolitisk nestleder har også ansvar for å162
formulere politikken på en måte slik at den er forståelig for alle.163



164

Deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget165

Medlemmene i arbeidsutvalget skal hjelpe leder i mediesaker innenfor sitt166
ansvarsområde. Medlemmene skal også fremme saker til ledelsen som er aktuelle167
for media.168

169

Studenttingsmedlemmene170

Alle studenttingsmedlemmer skal bidra til at studentdemokratiet er synlig, og kan171
bruke media fritt for å få ut sine synspunkter i saker. Arbeidsutvalget skal bistå172
medlemmene med dette arbeidet. Studenttingsmedlemmene skal også delta i173
profileringsarbeidet som beskrevet i informasjonsplanen.174

175

176

Endringer i informasjonsplanen177

Hvis Studenttingets ledelse ikke finner at det er økonomisk forsvarlig å gjennomføre178
alle punkter i informasjonsplanen skal Studenttinget informeres om dette.179

180



Studenttingets informasjonsstrategi 2008 - 20121
Studenttinget NTNU - studentenes stemme2

3
Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse4

for å bedre studentenes hverdag på NTNU.5
6

Studenttinget skal bli sett på som en seriøs interesseorganisasjon og en naturlig debattant i7
saker hvor studenter er part.8

9

Innledning10
11

Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er12
studentene ved NTNUs øverste lovpålagte organ. Studenttinget NTNU representerer og13
ivaretar NTNU-studentenes interesser overfor styret ved NTNU og Norsk14
Studentorganisasjon (NSO).15

16
STis informasjonsstrategi for 2008 - 2012 er vedtatt på møte i STi den 25.10.07. STis17
informasjonsstrategi gjøres gjeldende fra 01.01.08 til 31.12.12.18

19
STi informasjonsstrategi skal angi hvilke målgrupper STi skal rette seg mot og hvilke20
informasjonskanaler man ønsker å satse på.21

22
Det nyvalgte arbeidsutvalget (AU) skal sammen med avtroppende STi-AU utarbeide en23
informasjonsplan for det kommende året. Denne skal behandles på første møte i STi hvert24
kalenderår. Informasjonsstrategien skal ligge til grunn for utarbeidelsen av25
informasjonsplanen. Denne skal inneholde:26

- mediestrategisk plan over hvordan man skal profilere aktuelle saker i media27
- prioritering av det materiale og de publikasjoner man skal produsere28
- avklaring på ansvarsfordeling innad i arbeidsutvalget i forhold til informasjons og29

mediearbeid30
31

Informasjonsstrategien er delt inn i fire målgrupper som STi har for sin32
informasjonsvirksomhet:33

34
Studentene Studentene ved NTNU.35
Studentdemokratiet Medlemmene av STi, resten av studentdemokratiet av i Trondheim og36

NSO37
Beslutningstakere Ledelse på NTNU på alle nivå, Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag38

Fylkeskommune, Stortinget, regjeringen, departement og Universitets-39
og høgskolesektoren.40

Opinionen Andre relevante samfunnsaktører41
42

Hvert kapittel viser hvilke målsetninger STi har, og deretter hvilke virkemidler som er43
hensiktsmessige i forhold til målgruppen.44

45



Ansvarsfordeling og samarbeid46
47

Mellom medlemmene og ledelsen48
49

Denne strategien er ikke bare for arbeidsutvalget, da medlemmene av STi også har et stort50
ansvar for informasjonsarbeidet i STi. I forbindelses med alle arrangementer og annet51
informasjonsarbeid forventes det at medlemmene i STi bidrar.52

53
Ledelsen er valgt av STi til å ivareta STi sin rolle som studentenes stemme mellom møtene. I54
saker der det ikke finnes vedtatt politikk kan ledelsen uttale seg på vegne av STi så lenge dette55
ikke er i strid med tidligere vedtak eller omhandler områder utenfor hva en naturlig skal56
behandle. Klare politiske utspill uten vedtaksforankring må senere opp til egen behandling på57
et møte.58

59
Medlemmer av STi kan gå ut i media i kraft å være medlem og ha meninger om60
studentpolitiske saker. Dette er et viktig verktøy for å skape og få i gang en debatt om saker61
som opptar studentene. Det er viktig at ledelsen støtter opp under og bidrar til at medlemmene62
kan gå ut i media med egne innspill. Medlemmene av STi oppfordres til i så stor grad som63
mulig å holde AU oppdatert om eventuelle utspill i media.64

65
Mellom STi og resten av studentdemokratiet66
STi må samarbeide med resten av studentdemokratiet for å sikre at studentenes stemme blir67
hørt. Det er like naturlig med samarbeid på informasjonsarbeidet som på andre områder.68

69
STi har gjennom mandatet til Velferdstinget delegert deler av sitt ansvarsområde, noe som70
også må gjenspeiles i informasjons- og mediearbeidet.71

72
Studentene73

74
Med studentene mener vi studenter ved NTNU.75

76
Målsetting:77
STi skal bidra til å styrke studenters kunnskap om egne rettigheter og muligheter. Videre skal78
organisasjonen øke studentenes kunnskap, interesse og engasjement om STi og79
studentpolitikk.80

81
Virkemidler:82
STi skal alltid søke de tiltak som vil gi studentene størst nytteverdi av organisasjonen. STi83
skal legge hovedvekten på følgende virkemidler:84

85
Lokale studentmedia86
STi må være godt synlig i lokale studentmedia og burde ha gode relasjoner til alle87
redaksjonene.88

89
Internett90
STis hjemmesider skal være organisasjonens ansikt utad. Denne skal inneholde presseklipp,91
informasjon om STi og annet studentrelevant informasjon. Det er viktig at informasjonen er92
lett tilgjengelig for alle studentene.93

94



Tavler95
STi disponerer informasjonstavler ved de to største campusene. Disse skal holdes oppdatert96
og alltid ha informasjon om kommende møter, valg og annen studentrelatert informasjon.97
Tavlene skal oppfordre studenter til å oppsøke STis hjemmesider.98

99
Faste arrangement: Valg og immatrikulering100
Det er viktig at STi er synlig i forbindelse med immatrikuleringen for å opplyse nye studenter101
om vår rolle og det tilbudet vi kan gi. I forbindelse med valget til både Styret og STi er det102
viktig at STi er godt synlig for å skape best mulig oppslutning.103

104
Generell synlighet105
Det er viktig for STi at medlemmene og ledelsen aktivt deltar på arrangementer og viser106
synlighet ovenfor studentene på NTNU. For eksempel med deltagelse og informasjon på107
linjeforeningsmøter, Samfundsmøter, 17. mai og lignende. STi kan arrangere egne og delta i108
andre kampanjer.109

110
NSO-materiell111
Som medlem av Norsk Studentorganisasjon (NSO) får STi tilsendt mye informasjonsmateriell112
som er nyttig for studentene. Dette bør distribueres til studentene på mest hensiktsmessig113
måte. Vårt medlemskap i NSO bør også synliggjøres i forbindelse med annet114
informasjonsmateriell.115

116
Annet materiell117
STi bør sørge for at det produseres informasjonsmateriell, opplegg for arrangement, kurs,118
konferanser o.l. som også kan brukes av resten av studentdemokratiet.119

120
Studentdemokratiet121

122
Med studentdemokratiet mener vi her medlemmene av STi, de fakultetvise studentråd,123
Velferdstinget (VT), andre studentdemokratiske organ i Trondheim og NSO.124

125
Målsetting:126
STi skal bidra til å heve kompetansen til alle tillitsvalgte for på den måten å skape bred127
deltakelse i alle beslutningsprosesser. STi skal fungere som et serviceorgan for resten av128
studentdemokratiet. Arbeidet i studentråd og andre deler av studentdemokratiet er viktig for at129
STi skal få gjennomslag for sin politikk.130

131
STi skal sørge for god flyt av informasjon mellom STi og resten av studentdemokratiet.132

133
Virkemidler:134
Studentrådsmøter, allmøter m.m.135
STis ledelse skal søke å delta på alle studentrådsmøter til de fakultetsvise studentråd for å136
kunne gi informasjon og bidra i sakene som blir tatt opp. STis medlemmer skal også søke å137
delta på allmøter og andre arrangement for studentene på NTNU for å være synlig.138

139
Seminarer, kurs og konferanser140

Seminarer141
STi skal hvert semester avholde seminar for STi med deltakelse fra resten av142
Studentdemokratiet. Det er også viktig at STis ledelse er representert på seminar til de143



fakultetsvise studentråd. Seminarer er svært viktige for å bidra til økt kompetanse og til144
økt informasjonsflyt innad i studentdemokratiet.145

146
Kurs147
STi bør arrangere kurs for å lære opp de tillitsvalgte på alle nivå i studentdemokratiet.148

149
Konferanser150
STi skal informere om og tilrettelegge for deltakelse på relevante konferanser.151

152
Internett153
STis hjemmeside skal linke opp mot de andre internettsidene til studentdemokratiet ved154
NTNU. AU-referat og andre relevante dokumenter bør ligge tilgjengelig på internettsidene.155

156
NSO infomail157
NSO infomail er en utsending fra NSO til tillitsvalgte, media og nøkkelpersoner med enten158
egenprodusert innhold eller videresending av andre viktige utspill fra sektoren. Denne bør159
man forsøke å få medlemmene i STi og resten av studentdemokratiet til å bruke da denne gir160
veldig mye nyttig informasjon om hva som skjer i utdanningssektoren.161

162
Beslutningstakere163

164
For STi er det viktig å kunne påvirke og utøve innflytelse ovenfor Styret og NTNU sentralt.165
Samtidig er det mange andre beslutningstakere STi ønsker å påvirke. Trondheim Kommune,166
Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Storting og regjering er viktige premissleverandører for167
studenthverdagen og man må også påvirke disse beslutningstakerne, både alene og i168
samarbeid med andre. Det nasjonale presset er ivaretatt i stor grad gjennom medlemskapet i169
NSO der STi har en viktig rolle med å få fram NTNU-studentenes mening.170

171
Målsetning:172
Det er viktig at STi er tilgjengelig og samarbeidsvillig overfor beslutningstakerne. STi skal173
være en saklig aktør som representerer et legitimt syn på studentenes interesser og som alltid174
bidrar i debattene på en konstruktiv, men samtidig kritisk måte.175

176
Virkemidler:177
Nettverksbygging178
Det er viktig at også kunnskap om organisasjoner og relevante personer er en del av en179
overlapp mellom AU. Et godt kontaktnettverk er av den viktigste kunnskapen som man kan180
overføre til et nytt AU.181

182
Personlig og jevnlig kontakt.183
For å være orientert er det viktig at STi AU har en god kontakt med ledelsen på NTNU, og184
ansatte i de avdelinger i administrasjonen STi har mest interaksjon med; for eksempel185
Studieavdelingen, Studentservice og Internasjonal avdeling.186

187
Representasjon188
Det er viktig at studentrepresentantene i alle råd, verv og utvalg er informert om STi sine189
vedtak for å kunne spre disse og at STi følger opp de som er valgt for å sikre at studentene til190
en hver tid er representert på en god måte.191

192
193



194
195

Oppfølging av vedtak196
Vedtak fattet i STi skal spres til aktuelle avdelinger og organisasjoner på NTNU, men det er197
også viktig at en følger opp vedtakene ovenfor mottakerne for å sikre at studentenes stemme198
blir hørt. Spesielt ledelsen har en viktig rolle i å formidle og sikre gjennomslag for STis199
vedtatte politikk.200

201
Opinionen202

203
STi er avhengig av å markedsføre seg selv og sine saker ikke bare overfor studenter og204
beslutningstakere, men også overfor andre grupper.205

206
Målsetning:207
Opinionen skal ha en positiv holdning til høyere utdanning generelt og studentene i208
Trondheim spesielt. STi skal være godt profilert i både nasjonal og lokal presse.209

210
STi skal skape egne saker og ikke bare har en kommentatorrolle i forhold til andres meninger.211

212
Virkemidler:213
Mediekurs214
Arbeidsutvalget, medlemmer av STi og studenttillitsvalgte på fakultetsnivå skal så tidlig som215
mulig inviteres på mediekurs i regi av STi.216

217
Media218
Media skal inviteres på alle arrangement i regi av STi. På møter i STi der medieaktuelle saker219
skal opp må det tas kontakt med media på forhånd slik at STi i større grad når gjennom i220
media.221

222
Kronikker, leserbrev og pressemeldinger223
Aktiv bruk av leserbrev og kronikker er en god måte å nå ut til både studenter og opinion for å224
fronte studentenes meninger.225

226
Pressemeldinger227
Skal STi være med på å sette politisk dagsorden gjennom regional og nasjonal presse, så228
krever det godt mediearbeid. Avisen som budskapet skal selges inn til kan loves eksklusivitet.229

230
Profil231
For å sikre en klar og enhetlig profil bør STi alltid brukes som betegnelse. STi skal ha en232
enhetlig grafisk profil over tid, beskrevet i form av en grafisk håndbok. Denne skal dekke233
STi’s grafiske profil og også beskrive mulig felles profil med det øvrige studentdemokratiet234
ved NTNU235

236
Internett237
Internettsidene skal være STis ansikt utad, med en ekstern del som skal inneholde eget238
pressesenter med journalister som målgruppe. Denne skal inneholde presseklipp, informasjon239
om STi og arrangementer. STi skal til enhver tid ha oppdaterte hjemmesider, med relevant240
innhold, innbydende grafikk og oversiktlig struktur.241

242
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3
STi-sak 09/12 Studenttingets arbeidsprogram 20124
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6
Vedlegg7
Arbeidsprogram for Studenttinget 20128

Forkortelser9

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet10
STi - Studenttinget11
_______________________________________________________________________12

13

Bakgrunn for saken14

Studenttinget NTNUs Arbeidsprogram inneholder de politiske prioriteringer som15
Studenttinget skal jobbe for i løpet av 2012. Det har vært ulik praksis for bruk av16
strategiske dokumenter i Studenttinget - forskjellige typer strategiske dokumenter har17
blitt benyttet, blant annet handlingsprogram, som en operativ del av et større18
prinsipprogram. Dette arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i praksis opprettet i19
Studenttinget 2009, hvor Arbeidsprogrammet ble utarbeidet sammen med en20
informasjonsplan for året.21

22
Arbeidsprogrammet for Studenttinget 2012 er et styringsdokument og verktøy for23
egenevaluering for arbeidsutvalget og Studenttinget. Det inneholder de politiske24
prioriteringer for Studenttinget i 2012, og styrer arbeidet ledelse og arbeidsutvalg skal25
fokusere på. Mye arbeid er kontinuerlig arbeid med å følge opp gammel politikk og26
delta i allerede igangsatte prosesser, men en ønsker samtidig å sette ny politikk på27
dagsorden.28

29
Arbeidsprogrammet var i 2011 et nyttig verktøy for arbeidsutvalget. Det ble brukt i30
egenevaluering og som et overordnet handlingsdokument. Denne praksisen ønskes31
videreført.32

33

Saksbehandlers vurdering34

Arbeidsprogrammet muliggjør at Studenttinget velger konkrete saker som35
arbeidsutvalget kan arbeide målrettet med gjennom året, signaler og prioriteringer vil36
være styrende for det kommende året. For Studenttingets representanter er37
arbeidsprogrammet nyttig ved at det gir eierskapsfølelse til politikken. Videre gir det38
mulighet til å styre arbeidsutvalgets fokusområder fra første STi-møte. Ved å39
synliggjøre saker i arbeidsprogrammet, ønsker saksbehandler at det kan gi40
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engasjement og interesse for det politiske arbeidet i Studenttinget. Det vedtatte41
arbeidsprogrammet gir legitimitet til at Studenttingets ledelse og deltidsansvarlige42
bruker tid på de prioriterte områder. Ansvarsdeling på prioriteringer i43
arbeidsprogrammet vil gå på tvers av arbeidsutvalgets medlemmer.44

45
Studenttinget er en dynamisk organisasjon, og må vise fleksibilitet med hensyn til46
omgivelsene. Det bør derfor vurderes om arbeidsprogrammet skal revideres etter et47
halvt år. Det legges derfor opp til at revisjon av arbeidsprogrammet kan være en bolk48
på motivasjonsseminaret som avholdes høsten 2012. Rammene rundt Studenttinget49
setter også krav til omfang av dokumentet. Et for omfattende dokument vil hemme50
Studenttingets fleksibilitet ved å binde tid og ressurser i konkrete saker. Det er viktig51
at Studenttinget har rom til å gjøre prioriteringer utenom arbeidsprogrammet på saker52
og prosesser som dukker opp i løpet av året.53

54
Formmessig foreslås en oppdeling med utgangspunkt i Studenttinget 2010 sitt55
arbeidsprogram56
Det foreslås en oppdeling etter avsnitt:57
Utdanning,58
Læringsmiljø og rammevilkår59
NTNU-prosesser60
Likestilling og tilgjengelighet61
Studentfrivillighet62
Internasjonalisering63
Forskning64
Nasjonalt og regionalt.65

66
Under hvert avsnitt vil det være en punktliste som beskriver mer konkrete arbeider67
som skal prioriteres. Saksbehandler vurderer det som lite hensiktsmessig å føre68
beskrivelse for alle punkter listet opp i arbeidsprogrammet.69

Saksbehandlers innstilling70

Studenttinget vedtar vedlagt Arbeidsprogram for 2011 med de endringer som71
kommer frem på møtet.72

Arbeidsutvalgets innstilling73

Studenttinget vedtar vedlagt Arbeidsprogram for 2011 med de endringer som74
kommer frem på møtet.75



Arbeidsprogram for Studenttinget 20121

Studenttinget NTNUs Arbeidsprogram inneholder de politiske prioriteringer som2
Studenttinget skal jobbe for i løpet av 2011. Dokumentet inneholder ingen prioriteringer3
mellom de ulike arbeidstemaene. Arbeidsprogrammet revideres etter et halvt år.4

5
Utdanning6

Studenttinget skal gjennom sin tilstedeværelse i Utdanningsutvalget og dekanmøtet sette7
studentenes synspunkter i sentrum for NTNUs utdanningspolitikk, og jobbe for at8
utdanningene og undervisningen ved universitetet er av høy kvalitet. Dette skal oppnås ved å9
ytre studentenes meninger i de fora der Studenttinget er representert, og ved å samarbeide10
med det lokale studentdemokratiet.11

Studenttinget skal arbeide for at NTNU skal ha en strategisk tilnærming til12
evalueringen av studieprogramporteføljen, og jobbe for at prosessen blir13
tilfredsstillende fulgt opp på alle nivåer.14

Studenttinget skal jobbe for at emnenes vurderingsform er fleksibel, og mest mulig15
optimal med tanke på læringsutbytte.16

Studenttinget skal jobbe for at bevilgningsordningen til høyere utdanning evalueres,17
kostnadsrammene for teknologiutdanningen bør økes.18

Studenttinget skal jobbe for at kvalifikasjonsrammeverket blir implementert slik at19
studentenes forventede læringsutbytte oppnås.20

Studenttinget skal følge opp den kommende studentveksten, og sørge for at det ikke21
undergraver kvaliteten på utdanningene ved NTNU.22

Studenttinget skal jobbe for å sette frafallsproblematikken på dagsorden, og jobbe for23
å innføre tiltak som vil øke gjennomstrømningen.24

25
Læringsmiljø og rammevilkår26

Studenttinget skal jobbe for at NTNU bedrer studentenes læringsmiljø og for at studentene27
selv er med på å påvirke sine fysiske og psykiske arbeidsrammer. Studenttinget skal være28
aktivt deltagende når det gjelder å definere godt læringsmiljø ved NTNU.29

Studenttinget skal aktivt jobbe for at planene om nybygg på Dragvoll blir prioritert og30
realisert.31

Studenttinget skal jobbe for at alle studenter skal få et godt veilednings- og32
rådgivningstilbud på alle områder.33

Studenttinget skal jobbe for at alle studenter skal ha god tilgang på lesesalsplasser.34

Studenttinget skal fortsette jobben med referansegrupper. Oppfølging av rapportene35
skal være hovedfokuset. Kursordningen som vi har i dag bør vurderes for å se om36
den skal videreutvikles.37

Studenttinget skal jobbe for å sette dagsorden i Læringsmiljøutvalget.38

Studenttinget skal jobbe med å fremme det psykiske læringsmiljøet som en viktig del39
av det totale læringsmiljøet for studentene.40



Likestilling og tilgjengelighet41

Studenttinget skal arbeide for at alle NTNUs studenter opplever en god studietilværelse, og42
at universitetets fasiliteter er universelt utformet. Dette gjøres blant annet gjennom god dialog43
med aktuelle interessegrupper og organisasjoner.44

Studenttinget skal jobbe for økt likestilling i akademia på NTNU, og at dette skal45
omhandle mer enn likestilling mellom kjønn.46

Studenttinget skal sikre at prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn ved47
alle nybygg og restaureringer ved NTNU.48

Studenttinget skal jobbe for at debatten om funksjonsnedsettelse blir mer helhetlig,49
med et fokus på alle gruppene med funksjonsnedsettelser.50

Studenttinget skal jobbe for at studenter som trenger det får særskilt tilrettelegging51
under aktiviteter tilknyttet NTNU.52

53
Internasjonalisering54

Studenttinget skal sikre at internasjonale studenter får like rettigheter og forutsetninger for et55
godt studieopphold som enhver annen student. Studenttinget skal jobbe for at NTNU skal ha56
et fleksibelt og bredt tilbud av avtaler for norske studenter som ønsker å dra til utlandet.57

Studenttinget skal oppfordre NTNU til å arbeide med å utvide sine internasjonale58
relasjoner og samarbeidsavtaler, med fokus på vekstøkonomiene.59

Studenttinget skal jobbe for å begrense byråkratiet rundt utveksling.60

Studenttinget skal jobbe for at alle internasjonale studenter skal være sikret et61
norskkurs fra NTNU.62

Studenttinget skal jobbe for at NTNU skal ta ansvar for boligsituasjonen for63
internasjonale studenter, og ikke øke antall inntatte internasjonale studenter før64
boligsituasjonen er bedret.65

66
Studentfrivillighet67

Studenttinget skal sette fokus på frivillighetskulturen ved NTNU og jobbe for at studenter som68
er frivillig engasjerte skal kunne ta del i organisasjonskulturen uten at dette påvirker69
studiesituasjonen negativt.70

For å sikre studentenes mulighet til å engasjere seg ved siden av studiene, vil71
Studenttinget jobbe for at NTNU skal legge til rette for studentfrivillighet for alle sine72
studenter.73

Studenttinget skal jobbe for at NTNU i større grad viser at de verdsetter NTNU-74
studenters frivillige engasjement.75



Forskning76

Studenttinget skal bidra aktivt i Forskningsutvalget og dekanmøtet. I saker som vil ha77
konsekvenser for utdanning, skal Studenttinget jobbe for at studentenes mening er en viktig78
del av avgjørelsene som tas.79

Studenttinget skal jobbe for at forskningen på NTNU kommer utdanningen til gode.80

Studenttinget skal aktivt jobbe for å videreutvikle, og øke omfanget av, ”Studenter inn81
i forskning”.82

Studenttinget skal jobbe med muligheten for at forskerlinjer kan utvides til nye83
studieprogram.84

85
NTNU-prosesser86

Studenttinget skal være med på å sette studentenes preg i den daglige driften av NTNU, og87
sikre at studentene er med på å forme universitetets posisjon og framtid.88

Studenttinget skal sørge for at studenter ved NTNU fortsatt blir inkludert i89
medvirkningsprosesser og har reell medvirkningskraft, samt at man blir inkludert i nye90
prosesser.91

Studenttinget skal være aktive i prosessen med å opprette mål og indikatorer for92
studiekvaliteten ved NTNU, i henhold til strategien som ble vedtatt i 2011.93

Studenttinget skal jobbe for at studentene blir hørt i arbeidet med94
studieprogramporteføljen.95

96
Nasjonalt og regionalt97

Studenttinget skal jobbe aktivt på regionalt og nasjonalt nivå når det gjelder saker som98
påvirker studentene på NTNU.99

Studenttinget skal følge opp arbeidet med samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon100
med utdanningsinstitusjoner nasjonalt og regionalt.101

Studenttinget skal jobbe opp imot øvrige studentorganisasjonene i Trondheim og102
resten av landet i saker hvor det tjener NTNUs studenter.103
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Vedlegg
Arbeidsinstruks for Valgkomité

Forkortelser
STi – Studenttinget
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Valgkomiteens arbeid er regulert i egen instruks vedtatt i STi-sak 32/04 og ble2
språklig oppdatert i 2006 i forbindelse med omlegging av studentdemokratiet.3
Valgkomiteen bistår i arbeidet med å finne fram til gode kandidater til noen av de4
viktigste vervene ved NTNU vi studenter kan inneha.5

6
Saksbehandlers vurdering7
Saksbehandler ser det som hensiktsmessig at studenter fra begge hovedcampus blir8
representert i valgkomiteen. I henhold til stillingsinstruksen vil valgkomiteens 1.9
prioritet denne våren være å finne gode kandidater blant studentene til Styret ved10
NTNU, og sekundært å lete etter kandidater til stillingene i NSO. Høsten 2012 vil11
komiteens viktigste oppgave være å finne personer til heltidsstillingene i12
Studenttinget.13

14
Valgkomiteens medlemmer får en funksjonstid fra 01.02.2012 til 01.02.2013. Selv om15
dette ikke er spesifisert i stillingsinstruksen vil saksbehandler oppfordre valgkomiteen16
til også å være behjelpelige med å finne fram til gode kandidater til andre verv som17
STi velger til.18

19
Arbeidsutvalgets innstilling20
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.21



Arbeidsinstruks for valgkomité
til

Studenttinget NTNU

Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 07.05.03
Siste endringer ble gjort på STi-møte den 13.05.04

Redaksjonell endring – (SUene ble gjort om til Studentrådene) 09.02.06
Redaksjonell endring – (NSO ble gjort om til NSO) 19.01.12

Valgkomiteen skal sørge for at det er reelle valg til alle heltidsstillinger i
Studenttinget
Valgkomiteen skal sørge for at det er reelle valg til stillingene som
studentrepresentant i Styret.
Valgkomiteen skal samarbeide med den lokale representanten for NSOs
valgkomité og sikre at gode kandidater kommer fram til stillinger i NSO fra
NTNU.
Valgkomiteen skal søke blandt alle NTNUs studenter for å finne gode
kandidater til stillingene.
Valgkomiteen har ansvar for at alle studiekulturer og begge kjønn er
representert blant kandidatene.
Valgkomiteen skal oppfordre kandidater til å stille.
Valgkomiteen er ikke innstillende.
Valgkomiteen velger sin egen leder.
Valgkomiteen skal samarbeide med FTRer og Studentrådene for å få oversikt
over mulige kandidater.
Valgkomiteen skal samarbeide med den lokale representanten for NSOs
valgkomité og sikre at gode kandidater kommer fram til stillinger i NSO fra
NTNU.


