
 
 

MØTEREFERAT  

Studenttingsmøte 02/2012  

Dato: 26.01.12               

Møtetid: Kl. 18.00  

Møtested: R10, Realfagbygget, Gløshaugen 

Referent: Sverre Haug Lindseth 

Tellekorps: Kine Nielsen, Gjermund Løkhaug, Åsa Snilstveit Hoem 

Møteleder: Amund Aarvelta  
 
Til:  Arbeidsutvalget 

  Representanter med vara 

  Faste observatører 

 

Kopi til: Styret NTNU 

  Administrasjonen NTNU 

Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg 

Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 

Norsk Studentunion 

  Studentmedia 

 

Tilstede:        Representant fra: 

Monica Maria Mielnik       DMF 

Jørgen Blix Nicholaysen      HF 

Alexandra Løvland       HF vara 

Tina Melfjord        HF vara 

Rune Frøhaug        HF 

Kenneth Juul Wannelo       IME 

Kristine Valentinsen       IME 

Madeleine Lorås       IME 

Morten Skadsem Holthe      IME 

Simon U. Sandvåg       IVT - AU 

Arve Grinden        IVT 

Anders Mæland        IVT 

Martin Austin Stormoen      IVT 

Aslak Agersborg Eriksen      IVT 

Silje Helene Waagaard       NT 

Lars Grønnestad       NT 

Jirka Konietzny        SVT - AU 

Camilla Vedeler       SVT 

Ola Rønning        SVT 

Tina S. Jacobsen (kom til sak 09/12)    SVT 

Synne Mari Pedersen       SVT - vara 

David Leiva        SVT 

Ola Gjønnes        SVT 

Vytautas Hermansen       SVT 



Cathinka Thyness       Leder, STi 

Anja Ziolkowski       Orgnest, STi 

Jon Mikkel Haugen       Fafonest, STi 

 

 

Forfall:           
Thea Hougsrud Andreassen      AB 

Marianne Årvik        HF 

Camilla Rikardsen Solheim      HF 

Eivind Rindal        SVT 

   

Bakbenken:  

Åsa Snilstveit Hoem       Styrerepresentant NTNU 

Jarle Alexander Møller       Vara, DMF 

Eli Fyhn Ullern        FTR 1, SVT 

Espen Skarsbø Olsen       FTR 1, IME 

Christer Løkås        KK 

Andreas Nilsen Kosmo       KK 

Lene Auganes        KK 

Kine N. Myre        Nestleder, VT 

Gjermund A. Løkhaug       Nestleder, SP-HiST 

Fredrik Dalen        Leder, IAESTE 

Snorre Gryte        Leder, Start NTNU 

Jens Eirik Hagen       Leder, Tekna NTNU 

 
 

DAGSORDEN MED SAKSLISTE 
Torsdag 26. januar, R 10 i Realfagsbygget på Gløshaugen 

 
Kl. 18.00 Velkommen ved Leder av Studenttinget 2012 
 Godkjenning av møteleder, referent, tellekorps og møteinnkalling 
 Godkjenning av dagsorden og tidsplan  
 
Kl. 18.15  Utdeling av Studenttingets æresmedalje for 2011 
 
Kl. 18.30 STi – sak 05/12 Valg til Kontrollkomiteen 
Kl. 18.50  STi – sak 06/12 Valg til FUL 
Kl. 19.10 STi – sak 10/12 Valg til Valgkomiteen 
 
Kl. 19.30  Pause  
 
Kl. 19.40  STi – sak 07/12 Valg til NSO 
Kl. 20.10 STi – sak 09/12 Arbeidsprogram 
 
Kl. 21.40 Pause 
 
Kl. 21.50 STi – sak 08/12 Informasjonsplan 
 
Kl. 23.00  Referatsaker 
Kl. 23.15  Eventuelt  
Kl. 23.20 Møtekritikk 
Kl. 23.30 Møtet heves! 



Referatsaker 
 

Ref-sak 01/12 STi-møte 01/12* 

Redaksjonell endring av navn i referatet. 

 

Ref-sak 02/12 AU-møte 01/12-02/12 (ligger på www.studenttinget.no) 

Referert 

 

Ref-sak 03/12 AU-medlemmene referer kort om arbeidet siden sist møte 

Oppfordring om å komme med saker til Læringsmiljøutvalget. 

 

Ref-sak 03/12 Referat Styret 

Ny standardavtale for studentoppgave i samarbeid med bedrift vedtatt av rektor 25/1-12, 

referansegruppeseminar 9. februar, oppfordring om å stille til styrevalg 19.-26. mars 

 

Ref-sak 05/12 Referat fra Studentråd/allmøter (AB, NT, IME, SVT, HF, IVT og DMF) 

Referert 

 

Ref-sak 06/12 Referat fra Velferdstinget 

Referert 

 

Ref-sak 07/12 Referat fra råd, verv og utvalg STi innstiller til 

Intet å melde. 

 

Ref-sak 08/12 Referat fra SP-HiST og DMMH 

Referert 

 

Ref-sak 09/12 Referat fra NSO 

Referert 

 

Ref-sak 10/12 Referat fra oppnevninger gjort i AU 

Referert 

 

 

Studenttingssaker: 
 

STi-sak 05/12  Valg til Kontrollkomiteen 
Det var 24 stemmeberettigede i saken.  

 

Anja Ziolkowski innledet saken 

 

Det skulle velges leder og to medlemmer til kontrollkomiteen. 

 

Kandidat til leder: Jarle Alexander Møller. 

Lederkandidat presenterte seg. 

 

Studenttinget foretok utspørring av kandidaten. 

 

Kandidaten holdt avslutningsappell. 

 



Med bakgrunn i at det var en kandidater til en posisjon ble det foretatt valg på leder ved akklamasjon. 

 

Ingen kandidater stilte som medlem av kontrollkomiteen. 

 

Vedtak:  ”Jarle Alexander Møller valgt til leder av Kontrollkomiteen.”  

 

Valg av medlemmer utsatt til neste STi-møte 

 

 

STi-sak 06/12  Valg av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 

Lærerutdanningen 
Det var 24 stemmeberettigede i saken.  

 

Det skulle velges et medlem og en vara til Forvaltningsutvalget for Lærerutdanningen (FUL) ved 

NTNU. 

 

Kandidater: Line Willersrud fra lektorutdanningen (SVT)  

Kandidaten presenterte seg. 

Studenttinget foretok utspørring av kandidaten. 

 

Kandidaten holdt avslutningsappell. 

 

Kandidat vara: Oda Stemsrud fra PLU (HF) 

Kandidaten presenterte seg. 

Studenttinget foretok utspørring av kandidaten. 

 

Kandidaten holdt avslutningsappell. 

 

Med bakgrunn i at det var en kandidat til en posisjon ble det foretatt valg på medlem ved akklamasjon. 

Med bakgrunn i at det var en kandidat til en posisjon ble det foretatt valg på vara ved akklamasjon. 

 

 

Vedtak:  ”Line Willersrud ble valgt som fast representant og Oda Stensrud valgt som 

vara representant til Forvaltningsutvalget for Lærerutdanningen ved NTNU.” 

 

 

STi-sak 10/12  Valg til valgkomiteen 
Det skulle velges ti studenter til valgkomiteen. 

 

Følgende meldte sitt kandidatur: 

 

Kaja Juul Skarbø (Leder, ISFiT) 

Fredrik Dalen (Leder, IAESTE) 

Snorre Gryte (Leder, Start NTNU) 

Åsa Snilstveit Hoem (NTNU Styret) 

Erling Kjeldstrup (Leder, Samfundet) 

Sverre Haug Lindseth (NTNU Styret) 

Simen Vogt-Svendsen (Leder, NTNUI) 

Jarle Alexander Møller (Nestleder, BEST) 

Eivind Rindal (Idretts- og boligansvarlig, VT) 

Jens Eirik Hagen (Leder, Tekna Studentene NTNU) 

 

Studenttinget foretok utspørring av kandidatene. 



 

Kandidatene holdt avslutningsappell. 

 

Med bakgrunn i at det var ti kandidater til ti posisjoner ble det foretatt valg ved akklamasjon. 

 

Vedtak:  

”Følgende velges som meldemmer av Studenttingets valgkomité 

Kaja Juul Skarbø (Leder, ISFiT) 

Fredrik Dalen (Leder, IAESTE) 

Snorre Gryte (Leder, Start NTNU) 

Åsa Snilstveit Hoem (NTNU Styret) 

Erling Kjeldstrup (Leder, Samfundet) 

Sverre Haug Lindseth (NTNU Styret) 

Simen Vogt-Svendsen (Leder, NTNUI) 

Jarle Alexander Møller (Nestleder, BEST) 

Eivind Rindal (Arbeidsutvalget, VT) 

Jens Eirik Hagen (Leder, Tekna Studentene NTNU)” 

 

 

STi-sak 07/12  Supplering av landsstyrerepresentant til Norsk 

studentorganisasjon 
Det var 24 stemmeberettigede i saken.  

 
Det skulle velges ett medlem, én 2. vara og én 4. vara til Landsstyret i Norsk Studentorganisasjon. 

 

Kandidater: Lars Kristian Holgersen 

 

Kandidaten presenterte seg. 

Studenttinget foretok utspørring av kandidaten. 

Kandidaten holdt avslutningsappell. 

 

Vara kandidater: Alexandra Løvland  

   Ola Rydje 

  

Kandidatene presenterte seg. 

Studenttinget foretok utspørring av kandidatene. 

 

Med bakgrunn i at det var en kandidater til en posisjon ble det foretatt valg på medlem ved 

akklamasjon. 

 

Med bakgrunn i at det skulle velges rekkefølgevara ble det foretatt skriftlig valg 

 

 

Vedtak:  ”Lars Kristian Holgersen valgt som medlem, Alexandra Løvland valgt som 2. 

vara og Ola Rydje valgt som 4. vara Landsstyrerepresentant til Norsk 

Studentorganisasjon.” 

 

 

PAUSE 19:10- 19:25 
 

 

 

 



STi-sak 09/12  Studenttingets arbeidsprogram 2012 
Det var 25 stemmeberettigede i saken.  

 

Jon Mikkel Haugen innledet saken. 

 

Saken og forslag til vedtak ble debattert kapittelvis. 

 

Forslag til vedtak:  

 

Forslag 1:Fremmet av Ola Gjønnes (SVT) 

   Nytt bombepunkt linje 25: 

“Studenttinget skal arbeide for tydeligere og mer relevant opplæring og bruk av 

student- og læringsassistenter innen utdanning på NTNU.” 

 

Forslag 2:Fremmet av Espen Skarsbø Olsen (2. vara, IME) 

   Nytt bombepunkt etter linje 25: 

“Studenttinget skal jobbe for å få inn frister for klagebehandling og begrunnelse på 

sensur.” 

 

Forslag 3:Fremmet av David Leiva (SVT) 

   Strykningsforlag linje 30: 

“..på dragvoll..” 

 

Ny linje: ”Studenttinget skal aktivt jobbe for at planene om nybygg blir prioritert og 

realisert.” 

 

Forslag 4:Fremmet av Lars Grønnestad (NT) 

   Tilleggsforslag linje 46: 

“.. og aktivt arbeide mot diskriminering.” 

 

Ny linje: ”Studenttinget skal jobbe for økt likestilling i akademia på NTNU og at dette 

skal omhandle all likestillingsproblematikk, ikke bare likestilling mellom kjønn, og 

aktivt arbeide mot diskriminering” 

 

Forslag 5:Fremmet av Alexandra Løvland (HF) 

   Tilleggsforslag linje 46, stryk eksisterende tekst etter ”omhandle” og erstatt med: 

“all likestillingsproblematikk, ikke bare likestilling mellom kjønn.” 

 

Ny linje: ”Studenttinget skal jobbe for økt likestilling i akademia på NTNU, og at 

dette skal omhandle all likestillingsproblematikk, ikke bare likestilling mellom kjønn.” 

 

Forslag 6:Fremmet av Espen Skarsbø Olsen (2. vara, IME) 

   Primær: Stryk linje 47-48 

Studenttinget skal sikre at prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn ved 

alle nybygg og restaureringer ved NTNU.  

 

Sekundær: Stryk ”..alle nybygg og..”, linje 48 

Ny linje: ”Studenttinget skal sikre at prinsippene for universell utforming skal ligge til 

grunn ved restaureringer ved NTNU.” 

 

Forslag 7:Fremmet av Aslak Eriksen (IVT) 

   Endringsforslag linje 63-65: 

“Studenttinget skal jobbe for at NTNU skal ta ansvar for boligsituasjonen for 

internasjonale studenter, og revurdere antall inntatte internasjonale studenter før 

boligsituasjonen bedres.” 



 

Forslag 8:Fremmet av Camilla Vedeler (SVT) 

   Tilleggsforslag linje 51 etter ”særskilt”: 

“og individuell” 

 

Ny linje: ”Studenttinget skal jobbe for at studenter som trenger det får særskilt og 

individuell tilrettelegging under aktiviteter tilknyttet NTNU.” 

 

Forslag 9:Fremmet av Jarle Alexander Møller (1. vara, DMF) 

   Tilleggsforslag linje 60: 

“NTNU skal gjøre det lettere å få utvekslingsåret godkjent ved å tilby supplementær 

undervisning og praksis.” 

 
Forslag 10:Fremmet av Alexandra Løvland og Jørgen Blix (HF) 

   Strykningforslag linje 74-75: 

Studenttinget skal jobbe for at NTNU i større grad viser at de verdsetter NTNU-

studenters frivillige engasjement. 

 

Forslag 11:Fremmet av Alexandra Løvland og Jørgen Blix (HF) 

   Tilleggsforslag etter linje 73: 

”Studenttinget skal jobbe for at NTNU prioriterer å tilrettelegge for 

linjeforeningsarbeid på campus.” 

 
Forslag 12:Fremmet av Aslak Eriksen (IVT) 

   Strykningforslag linje 94-95: 

 

Studenttinget skal jobbe for at studentene blir hørt i arbeidet med 

studieprogramporteføljen. 

 

Forslag 13:Fremmet av Tina Jacobsen (SVT) 

   Strykningforslag linje 23-24: 

 

Studenttinget skal jobbe for å sette frafallsproblematikken på dagsorden, og jobbe for 

å innføre tiltak som vil øke gjennomstrømningen. 

 
Forslag 14:Fremmet av Ola Gjønnes (SVT) 

   Nytt bombepunkt etter linje 25: 

“Studenttinget skal jobbe for at moderne og egnede midler blir tatt i bruk for at 

undervisning skal gi alle studenter godt læringsutbytte.” 

 
Forslag 15:Fremmet av Monica Mielnik (DMF) 

   Nytt bombepunkt etter linje 75: 

“Studenttinget skal jobbe for at all studentfrivillighet skal ivaretas og støttes av 

NTNU.” 

Votering: Startet kl 21:25 

 

Forslagene ble lagt i prioritert rekkefølge ut i fra mest ytterliggående endringsgrad:  

 
Votering over forslag 13: Forslag falt 

Votering over forslag 14: Forslag vedtatt 

Votering over forslag 1:  Forslag vedtatt 

Votering over forslag 2:  Forslag vedtatt 

Votering over forslag 3:  Forslag falt 

Votering over forslag 5:  Forslag vedtatt 



Votering over forslag 4:  Forslag vedtatt 

Votering over forslag 6:  Primært forslag vedtatt 

Votering over forslag 8:  Forslag vedtatt 

Votering over forslag 9:  Forslag vedtatt 

Votering over forslag 7:  Forslag vedtatt 

Votering over forslag 11: Forslag vedtatt 

Votering over forslag 10: Forslag vedtatt 

Votering over forslag 15: Forslag falt 

Votering over forslag 12: Forslag falt 

 

 

Helhet, med redaksjonelle endringer, enstemmig vedtatt. 

 

 Vedtak: 

”Arbeidsprogram for Studenttinget 2012 
Studenttinget NTNUs Arbeidsprogram inneholder de politiske prioriteringer som 
Studenttinget skal jobbe for i løpet av 2011. Dokumentet inneholder ingen prioriteringer 
mellom de ulike arbeidstemaene. Arbeidsprogrammet revideres etter et halvt år. 

 
Utdanning 

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

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

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

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

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

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

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

 Studenttinget skal jobbe for at moderne og egnede midler blir tatt i bruk for at undervisning 
skal gi alle studenter godt læringsutbytte. 

 Studenttinget skal arbeide for tydeligere og mer relevant opplæring og bruk av student- og 
læringsassistenter innen utdanning på NTNU. 

 Studenttinget skal jobbe for å få inn frister for klagebehandling og begrunnelse på sensur.” 

 
 
 
 
 



Læringsmiljø og rammevilkår 

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

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

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

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

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

 Studenttinget skal jobbe for å sette dagsorden i Læringsmiljøutvalget. 

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

 
Likestilling og tilgjengelighet 

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

 Studenttinget skal jobbe for økt likestilling i akademia på NTNU, og at dette skal 
omhandle all likestillingsproblematikk, ikke bare likestilling mellom kjønn, og aktivt 
arbeide mot diskriminering. 

 Studenttinget skal jobbe for at debatten om funksjonsnedsettelse blir mer helhetlig, med et 

fokus på alle gruppene med funksjonsnedsettelser. 

 Studenttinget skal jobbe for at studenter som trenger det får særskilt og individuell 

tilrettelegging under aktiviteter tilknyttet NTNU. 

 
Internasjonalisering 

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

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

 Studenttinget skal jobbe for å begrense byråkratiet rundt utveksling. NTNU skal gjøre det 

lettere å få utvekslingsåret godkjent ved å tilby supplementær undervisning og praksis. 

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

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU skal ta ansvar for boligsituasjonen for internasjonale 

studenter, og revurdere antall inntatte internasjonale studenter før boligsituasjonen bedres. 

 
 
 



Studentfrivillighet 

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

 For å sikre studentenes mulighet til å engasjere seg ved siden av studiene, vil 

Studenttinget jobbe for at NTNU skal legge til rette for studentfrivillighet for alle sine 

studenter. Studenttinget skal jobbe for at NTNU prioriterer å tilrettelegge for 

linjeforeningsarbeid på campus.” 

Forskning 

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

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

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

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

 
NTNU-prosesser 

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

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

 Studenttinget skal være aktive i prosessen med å opprette mål og indikatorer for 

studiekvaliteten ved NTNU, i henhold til strategien som ble vedtatt i 2011. 

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

 
Nasjonalt og regionalt 

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

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

 Studenttinget skal jobbe opp imot øvrige studentorganisasjonene i Trondheim og 
resten av landet i saker hvor det tjener NTNUs studenter. ” 

 

 

PAUSE 21:35- 21:47 
 

 

 

 

 

 



STi-sak 08/12  Studenttingets informasjonsplan for 2012 
Det var 24 stemmeberettigede i saken.  

Anja Ziolkowski innledet saken. 

 

Saken og forslag til vedtak ble debattert. 

 

Forslag til vedtak:  

 

Forslag 1:Fremmet av Lars Grønnerstad (NT) 

   Endre kulepunkt på linje 31-33 til: 

“Studenttinget skal bli mer synlig blant studentene ved at minst én fra ledelsen, én 

styrerepresentant og representanter fra studenttinget presenterer seg i minst 3 

forelesninger under aktive kampanjer og valg. Representanten fra STi bør være fra det 

fakultetet som forelesningen i emnet ligger under.”  

 

Eks: Representant fra DMF i forelesning på DMF, representant fra HF i 

tyskforelesning. 

 

Forslag 2:Fremmet av Jørgen Blix (HF) 

   Stryke punkt på linje 118: 

“ Profilering av studenttingsvalget skal starte ved immatrikuleringen 2012” 

Votering startet kl. 22.40 

 

Votering:  

Forslagene ble lagt i prioritert rekkefølge ut i fra mest ytterliggående endringsgrad:  

 
Votering over forslag 1:  Forslag vedtatt 

Votering over forslag 2:  Forslag vedtatt 

 

 

Helhet enstemmig vedtatt. 

 

 Vedtak: 

”Informasjonsplan for Studenttinget 2012 
Informasjonsplanen bygger på Studenttingets informasjonsstrategi 2008-2012. 
Informasjonsplanen inneholder oversikt over det kontinuerlige informasjonsarbeidet 
Studenttinget skal gjøre i 2012, og de store kampanjene som skal gjøres i løpet av året. Det 
vil bli lagt spesiell vekt på styrevalget og studenttingsvalget. 
 
Informasjonsplanen har mest vekt på hvordan Studenttinget skal nå ut til studentene og til 
opinionen. Innholdet har mindre vekt på hvordan vi skal forholde oss til beslutningstakere 
ved NTNU, da dette står beskrevet i informasjonsstrategien og i andre samarbeidsavtaler. 

 
Kontinuerlig arbeid 
Synlighet på campus 
Studenttinget skal primært informere gjennom nettsiden. Annet profileringsmateriale skal 
henvise til nettsiden. Nettsider, tavler og infoskjermer skal fremstå som ryddige, strukturerte 
og oppdaterte. Rekrutteringsarbeid skal foregå kontinuerlig.  

 Studenttinget.no skal oppdateres før og etter hvert studenttingsmøte. 

 Infoskjermer og tavler skal oppdateres før hvert studenttingsmøte med 
møtetidspunkt, møtested og aktuelle saker.  

 Sosiale medier og enkelte infoskjermer skal brukes til å ta opp saker som er 
aktuelle i media.  



 Det skal ligge et årshjul på nettsidene med verv som skal fylles. Dette skal 
oppdateres fortløpende.  

 Det skal også opprettes en oversikt på Studenttingets nettsider over hvem som 
sitter i ulike verv, for enklere å kunne ta kontakt med spesielle fagområder.  

 Studenttinget skal jobbe aktivt med å bli en mer kjent merkevare på campus, blant 
annet gjennom mer utadrettet virksomhet, også utenfor de tunge 
profileringsperiodene.  

 Studenttinget skal bli mer synlig blant studentene ved at minst én fra ledelsen, én 
styrerepresentant og representanter fra studenttinget presenterer seg i minst 3 
forelesninger under aktive kampanjer og valg. Representanten fra STi bør være 
fra det fakultetet som forelesningen i emnet ligger under. 
 

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

 Studenttinget skal henvende seg til pressen både gjennom pressemeldinger og 
ved å ta kontakt med journalister for å selge inn saker. 

 Studenttinget skal være aktive i offentlig debatt gjennom kronikker og 
leserinnlegg.  

 Studenttinget.no skal ha en egen presseside med oversikt over tidligere 
pressemeldinger, pressebilder og kontaktinformasjon. 

 Studenttingets medlemmer har et ansvar for å skape og delta i debatt i det 
offentlige rom. 

 Studenttingets ledelse skal utarbeide en strategi over når man skal selge saker til 
media og hvordan ansvaret skal fordeles når media kontakter Studenttinget.  

 Studenttinget skal være i nasjonale medier minst to ganger i løpet av året.  

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

 Studenttingsledelsen skal følge samarbeidsavtalen med studentrådene. 

 Studenttinget skal etterstrebe å ha oppdaterte stillingsinstrukser og beskrivelser 
av verv, samt hvem som per dags dato sitter i vervene, tilgjengelig på nettsidene 
til enhver tid.  

 Alle nyvalgte tillitsvalgte oppnevnt av Studenttinget skal få informasjon om sitt 
verv rett etter valget.  

 Studenttinget skal ha dialog med tillitsvalgte i verv hvor Studenttinget velger eller 
innstiller.  

 Alle som innehar verv på vegne av Studenttinget skal skrive en erfaringsrapport 
fra perioden man sitter i vervet. 

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

 Studenttingsledelsen skal fortsette å utfordre partiene og lokale politikere på 
utdanningspolitikk.  

 Studenttinget skal koordinere arbeidet med nasjonal og lokal politisk påvirkning 
med Norsk Studentorganisasjon og Velferdstinget. 

 
 



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

 Studenttinget skal samarbeide med internasjonal seksjon med spredning av 
informasjon rundt rettigheter og studentdemokratiet.  

 Profileringsmateriell som Studenttinget trykker opp skal også være på engelsk. 

 
Faste arrangementer 
Valg til Velferdstinget 
Studenttinget velger representanter til Velferdstinget i mars. Arbeidet med dette valget er 
regulert i samarbeidsavtalen med Velferdstinget og de andre eierorganene.  

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

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

 Styrevalget skal promoteres, eksempelvis ved plakater, valgavis, flyers og annet 
valgmateriell.  

 Valgkomiteen skal bistå med kandidatkontakt. 

 Det skal arrangeres en utspørring av styrekandidatene på et studenttingsmøte. 

 Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget.  

 Det skal legges til rette for at kandidatene i større grad kan presenteres på nett, 
som i videosnutter. 

 Valgstyret skal jobbe for en presentasjon av styrekandidatene i Universitetsavisa 
og Under Dusken.  

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

 Studenttingsvalget skal promoteres, eksempelvis ved plakater, valgavis, flyers og 
annet valgmateriell. 

 Valgkomiteen og studentrådene bistår med kandidater til valgene. 

 Alle medlemmer av Studenttinget skal skaffe minst én kandidat til 
studenttingsvalget. 

 Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget. 

 Markedsføring av studenttingsvalget skal være i tråd med den generelle 
markedsføringen av Studenttinget. 

 Det skal legges til rette for at kandidatene i større grad kan presenteres på nett, 
som i videosnutter. 
 

Immatrikulering 
Under immatrikuleringen skal Studenttinget være synlige på stand sammen med 
Velferdstinget og studentrådene. Til immatrikuleringen må det finnes profileringsmateriale og 
informasjonsmateriale om studentdemokratiet. Studenttinget skal også ha informasjon rettet 
mot fadderne, både på Dragvoll og Gløshaugen. Studenttinget skal også være representert 
på Øya på organisasjonspresentasjonskvelden. 

 Stands på Gløshaugen ved immatrikuleringen, og på Dragvoll under 
vrimledagene. 

 Studenttinget skal ha materiell og profileringsartikler til utdeling der 
www.studenttinget.no profileres 



 Studenttinget skal ha informasjon på trykk i fadderhåndboka  

 Leder skal presentere Studenttinget under mottaksmøtet for internasjonale 
studenter. 

 Studenttinget skal samarbeide med studentrådene om informasjonsmateriell til de 
nye studentene på forskjellige fakultet. 
 

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

 Studentdemokratisk dag gjennomføres minst én gang i året på hver 
hovedcampus. 

 Studenttingsmedlemmene må delta aktivt i forarbeidet og gjennomføringen av 
studentdemokratisk dag. 

 Studentdemokratisk dag skal ha et overordnet tema. 

 

Ansvarsfordeling innad i arbeidsutvalget 

Leder 

Leder har det overordnede medieansvaret, og er den som hovedsakelig skal uttale seg til 
media om Studenttingets mening i saker. Leder har også hovedansvar for pressemeldinger. 
Leder har hovedansvar for å representere Studenttinget i offentlige sammenhenger. 
 
Organisatorisk nestleder 
Organisatorisk nestleder har overordnet ansvar for profileringsarbeid, spesielt med vekt på 
tavlene, infoskjermene og nettsidene. Organisatorisk nestleder har også ansvar for 
gjennomføringen av de store årlige arrangementene.  
 

Fag- og forskningspolitisk nestleder 

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

Deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget 

Medlemmene i arbeidsutvalget skal hjelpe leder i mediesaker innenfor sitt ansvarsområde. 
Medlemmene skal også fremme saker til ledelsen som er aktuelle for media. 
 

Studenttingsmedlemmene 

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

 

Endringer i informasjonsplanen 

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



Eventuelt: 
 

Jon Mikkel Haugen  

Se gjennom ”siden sist” og kom gjerne med kommentarer på det AU og styrerepresentantene har gjort 

den siste måneden. Bruker vi tiden vår rett? 

 

Anja Ziolkowski 

Hvor burde Studenttingsmøtene være? Stemningen er for at det skal være flest møter på Gløshaugen. 

Antrekket for lørdag kveld på Studenttingsseminaret er bysmart.  

 
Utdeling av Studenttingets æresmedalje til Hege Hoem Spjøtvold 

HURRA  

 

 

 

Møtekritikk  
Tatt til etteretning. 

 

 

 

 

Møtet ble hevet 23:05 

 

 

 

 

Cathinka Thyness /s/ 

Leder         Sverre Lindseth /s/ 

Referent 


