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Bakbenken:  
 Knut Nicholas Figenschou  Kontrollkomiteen 
 Tina Melfjord    Studrep i Styret 
 Michael Johansen   Studrep i Styret 
 Henrik Stamnes Dahl   Fakultetsti llitsvalgt, SVT 
 Gard Hillestad    Fakultetsti llitsvalgt, IME 
 Jone Trovåg    Fakultetsti llitsvalgt, NT 
 Nadeem J. Qureshi   Fakultetsti llitsvalgt, DMF 
 Julie Fosseide    Fakultetsti llitsvalgt, IVT 
 Jarle A. Møller    Medlem, VT 
 Gina Helstad    Leder, SP- HiST 
 Vilde Coward    Nestleder, VT 
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DAGSORDEN MED SAKSLISTE 

Torsdag, 28.02.2013 i R 10 Realfagsbygget  
 
Kl. 18.15 Velkommen 
 Godkjenning av møteleder, referent, tellekorps og møteinnkalling 
 Godkjenning av dagsorden og tidsplan  
 
Kl. 18.30  STi – sak 10/13  Informasjonsplan 2013 
 
Kl. 19.40  STi – sak 11/13  Studentbetaling av utskrifter 
 
Kl. 20.50  STi – sak 12/13  Suppleringsvalg KK 
 
 
Kl. 21.00  Pause  
 
 
Kl. 21.15  O – sak 01/13   Plan for semesteret for AU-medlemmene  
 
Kl. 21.25  O – sak 03/13   Bokforhandler på campus  
 



Kl. 21.45  Referatsaker 
Kl. 22.00  Eventuelt  
 Møtekritikk 
 
Kl. 22.30 Møtet heves! 
 
Amund Aarvelta ble godkjent som møteleder og Hege Hoem Spjøtvold ble godkjent 
som referent. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Tellekorps ble Jarle A. Møller, Michael Johansen og Tina Melfjord 
 
 
Studenttingssaker: 
 
 
STi-sak 10/13  Informasjonsplanen 2013  
(Kl. 18.30) Antall stemmeberettigede under saken: 23 
Madeleine Lorås orienterte 
 
Det kom 2 endringsforslag til saken 
 
Endringsforslag fra Eivind Rindal 
Legge til på linje 13: 
«Samt sørge for at Studenttinget og studentpolitiske saker blir synlig under møter på 
Studentersamfundet. Dette er spesielt viktig før valg og ev. viktige (kontroversielle) 
saker» 
 
Forslag 2: 
Fremmet av Eivind Rindal 
Tillegg linje 30: 
«Alle Studenttingsmedlemmer har et ansvar for selv å profilere seg som tillitsvalgt for 
medstudenter på eget fakultet» 
 

Votering: 
Votering over forslag 1: Vedtatt mot 2 stemmer 
Votering over forslag 2: Vedtatt 
Votering over helheten med endringer:  vedtatt 
 
Vedtak:  

Studenttingets informasjonsplan 2013 
Informasjonsplanen bygger på Studenttingets informasjonsstrategi 

2013-2017. 



Informasjonsplanen inneholder oversikt over det kontinuerlige informasjonsarbeidet 
Studenttinget skal gjøre i 2013, de faste arrangementene og ansvarsfordelingen 

mellom ledelsen og Studenttinget. 

 
Ansvarsfordeling  

Leder 
Leder har det overordnede medieansvaret, og er den som hovedsakelig skal uttale 
seg til media om Studenttingets mening i saker. Leder har også ansvaret for 
offentlige representasjon. Samt sørge for at Studenttinget og studentpolitiske saker 
blir synlig under møter på Studentersamfundet. Dette er spesielt viktig før valg og 
eventuelle viktige og kontroversielle saker. 
 

Organisatorisk nestleder 
Organisatorisk nestleder har overordnet ansvar for profileringsarbeid, spesielt med 
vekt på nettsidene, sosiale medier og infoskjermene. Organisatorisk nestleder har 
også ansvar for gjennomføringen av valgene, de store årlige arrangementene og 
utsending av pressemeldinger. 

Fag- og forskningspolitisk nestleder 
Fag- og forskningspolitisk nestleder har ansvar for den faglige kontakten med 
studentdemokratiet. Fag- og forskningspolitisk nestleder skal særlig bidra til å gjøre 
politikken forståelig og allment tilgjengelig.  

Deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget 
Medlemmene i arbeidsutvalget skal hjelpe leder i mediesaker innenfor sitt 
ansvarsområde. Medlemmene skal også bidra i profileringsarbeidet . 

Studenttingsmedlemmene 
Alle studenttingsmedlemmer skal bidra til at studentdemokratiet er synlig, og kan 
bruke media fritt. Ledelsen, arbeidsutvalget og styrerepresentantene skal bistå 
medlemmene med dette arbeidet. Studenttingsmedlemmene skal også delta i 
profileringsarbeidet som beskrevet videre i dette dokumentet. Alle 
Studenttingsmedlemmer har et ansvar for selv å profilere seg som tillitsvalgt for 
medstudenter på eget fakultet 

Styrerepresentantene 
Styrerepresentantene skal i sitt konsulentarbeid for studenttinget bistå der det trengs. 
Spesielt i forbindelse med stands og samarbeidet med studentrådene og de 
tillitsvalgte.  

Kontinuerlig arbeid 
Det kontinuerlige arbeidet er delt inn i fire deler etter hvem arbeidet er rettet mot.  



Studentene  
Studenttinget skal informere gjennom nettsiden. Annet profileringsmateriale skal 
henvise dit. Nettsider, sosiale medier og infoskjermer skal fremstå som ryddige, 
strukturerte og oppdaterte. Rekrutteringsarbeid skal foregå kontinuerlig.  

• Sosiale medier og infoskjermer skal brukes til å ta opp aktuelle saker og 
informere om valg 

• Studenttinget skal bli mer synlig blant studentene gjennom flere stands og 
et mer åpent kontor, også utenfor de tunge profi leringsperiodene.  

• Studenttinget med ledelsen i spissen skal bruke eksamensperiodene til 
profilering. 

o Det skal lages en informativ videosnutt til bruk i profileringsarbeidet. 
o Nettsiden skal oppdateres før og etter hvert studenttingsmøte. 
o Infoskjermer skal oppdateres før hvert studenttingsmøte med 

møtetidspunkt, møtested og aktuelle saker. 
o Det skal ligge et årshjul på nettsidene med verv som skal fylles, samt en 

oversikt over hvem som sitter i ulike verv. Denne skal oppdateres 
fortløpende.  
 

Studentdemokratiet  
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 ved hjelp av studentrådene.  

• Studenttingsledelsen skal følge samarbeidsavtalen med studentrådene og 
Velferdstinget. 

• Studenttinget skal ha dialog med tillitsvalgte i verv hvor Studenttinget eller 
arbeidsutvalget velger, oppnevner eller innstiller.  

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

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

Samarbeid med beslutningstakere 
Studenttinget skal gjennom samarbeid med lokale politikere og sitt medlemskap i 
Norsk studentorganisasjon være med å sette utdanning på dagsorden. 

• Studenttingsledelsen skal fortsette å utfordre partiene og lokale politikere 
på utdanningspolitikk, spesielt opp mot stortingsvalget på høsten.  

• Studenttinget skal koordinere arbeidet med nasjonal og lokal politisk 
påvirkning med NSO, Velferdstinget og andre relevante aktører. 

 



Informasjon for internasjonale studenter 
Det er viktig for Studenttinget å ha god kontakt med internasjonale studenter. 

• Studenttinget skal samarbeide med internasjonal seksjon rundt spredning 
av informasjon om studentdemokratiet.  

o Informasjon som ligger på studenttinget.no skal være på engelsk der det 
gjelder internasjonale studenter.  

o Profileringsmateriell i forbindelse med immatrikuleringen skal også finnes 
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.  

Styrevalget 
Styrevalget i år finner sted i uke 16 og kandidatfrist er i uke 12. Organisatorisk 
nestleder er leder av valgstyret, som i tillegg består av styrerepresentantene.  

• Styrevalget skal promoteres med plakater, valgavis, flyers og annet 
valgmateriell.  

• Det skal arrangeres en åpen utspørring av styrekandidatene  
• Valgstyret skal jobbe for en presentasjon av styrekandidatene i 

Universitetsavisa, Under Dusken og dusken.no.  
• Valgstyret skal jobbe for å bedre valgsiden 
o Valgkomiteen skal bistå med kandidatkontakt. 
o Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget.  

 

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 med plakater, valgavis, flyers og annet 
valgmateriell. 

• Det skal jobbes for å forenkle valgsystemet 
o Alle medlemmer av Studenttinget skal skaffe minst én kandidat til 

studenttingsvalget. 
o Valgkomiteen og studentrådene bistår med kandidater til valgene. 
o Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget 

 
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 spesielt rettet mot fadderne, både på Dragvoll og 
Gløshaugen, og internasjonale studenter. Studenttinget skal også være representert 
på Øya på organisasjonspresentasjonskvelden. 

• Studenttinget skal samarbeide med linjeforeningene og studentrådene om 
informasjon til de nye studentene på forskjellige fakultet. 

o Stands på Gløshaugen ved immatrikuleringen og på Kom-i-gang-dagen, og 
på Dragvoll under vrimledagen. 

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

o Studenttinget skal ha informasjon på trykk i fadderhåndboka  
o Studenttinget skal presentere Studenttinget under mottaksmøtet for 

internasjonale studenter. 
 

Studentdemokratisk dag 
Dette er et tiltak for å synliggjøre arbeidet og møte studenter ansikt til ansikt. Dette 
gjennomføres en gang i måneden på varierende campus. En gang i semesteret skal 
det samarbeides med det lokale studentdemokratiet om et større arrangement, med 
et overordnet tema.  

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

 
 
STi-sak 11/13 Studentbetaling av utskrifter 
(Kl. 19.25) Antall stemmeberettigede under saken: 23 
Madeleine Lorås orienterte 
 
Det ble satt strek kl. 20.30, men strek ble åpnet igjen kl. 20.37. 
Strek ble satt igjen kl. 20.47 
 
Det kom inn 19 endringsforslag i saken 
 
1 Endringsforslag fra Eivind Rindal 
Helhetlig endringsforslag: 
«Studenttinget NTNU er skeptisk til innføring av utskriftskvoter på NTNU»  (Jamfør vedtak 
fra 2010 om utskriftskvoter) 
 
2 Endringsforslag fra Eivind Rindal 
Linje 118 tillegg etter muliggjøres,  
…. muliggjøres, på utvalgte printere. Tilgjengeligheten bør være god på alle campus» 
 
7 Endringsforslag Erling Søyland 
Endringsforslag linje 119-120 



«Betaling for utskrift startar ved første ark. Prisen vert på ett lågt beløp, til dømes 0,10  
 kr pr ark» 
 
 
3 Endringsforslag fra Odd Magnus Trondrud 
Endringsforslag linje 119-120, første erstatnings erstattes med: 
«Kvoten skal være en kronesum ti lsvarende 1600 to-sidige svart/hvitt ark på lavere grad  
og 2400 to-sidige svart/hvitt ark på høyere nivå» 
 
4 Endringsforslag fra Line Willersrud 
Linje 119 – 120: 
Kvoten skal være på 100 kroner 
 
5 Endringsforslag fra Jarle Møller 
Linje 119 endre til  
«Kvoten skal være på 200 kr for lavere grad, ….» 
Linje 119 Endre til ….., 400 kr på høyere grad» 
 
6 Endringsforslag fra John Christer Rusti 
Endre linje 119-120: 
«Kvoten skal være 100 kr for lavere grad og 150 kr for høyere grad» 
 
8 Endringsforslag fra Siri Mathisen 
Endre på linje 119 og 120 (hele linje 119 og 120 til punktum) 
«Kvoten skal være på 600 ark per semester» 
 
9 Endringsforslag fra Jarle A. Møller 
Endring på linje 119: Kvoten skal være på 600 ark per semester på lavere grad, (...) 
 
Endring på linje 119: (...) 1000 ark per semester på høyere grad. (...) 
 
10 Endringsforslag fra John Christer Rusti 
Endre linje 119: 
Endre tallene fra 400/600 til 250/500 
 
11 Endringsforslag fra Line Willersrud 
Linje 120-122 
«Prisen på utskrifter skal reflektere den kostnaden utskriften tilsvarer» 
 
12 Endringsforslag fra Line Willersrud 
Linje 120 – 122 
Priser på utskrifter i sort/hvitt skal være 0,50 kr per ark, og gjelder både for ensidig og  
tosidige utskrifter. Prisen for fargeutskrifter vil reflektere den ekstra driftskostnaden dette  
medfører. 
 
13 Endringsforslag fra Siri Mathisen – forslaget ble senere trukket 
Tillegg på linje 122:  
«Høyere og lavere grad benyttes der det er snakk om separat bachelor- og mastergrad» 
 
14 Endringsforslag fra Jarle A. Møller 



a)Tillegg på linje 122:  
Medisinstudiet og arkitekt defineres i denne sammenheng som høyere grad.  
 
b)Medisinstudiet defineres i denne sammenheng som høyere grad. 
 
15 Endringsforslag fra Synne Lerhol 
Endringsforslag til linje 125-126: 
«Det må være mulig for studenter med funksjonsnedsettelser å søke om utvidet kvote» 
 
16 Endringsforslag fra Erik Aasmundsrud 
Tillegg linje 126: 
«Det må være mulig for fagansvarlig å søke om utvidet kvote for studenter som tar  
emnet» 
 
17 Endringsforslag fra Eivind Rindal 
Nytt punkt etter 126: 
«På institutter/studieprogram hvor det kreves innleveringer på papir må disse, med  
nødvendige kopier, kunne printes uten at dette teller som en del av kvoten og ikke  
faktureres den enkelte student» 
 
18 Endringsforslag fra Odd Magnus Trondrud 
Nytt punkt 
«Fakultetene skal påta seg den økonomiske belastningen for utskrifter som kreves i  
forbindelse med studier» 
 
19 Endringsforslag fra Morten S. Holthe 
Nytt kulepunkt 
«Hvis printer krasjer under utskrift og studenten ikke får det han/hun sendte til print,skal  
man kunne søke om refusjon fra NTNU, slik at man ikke bruker fra sin egen  
kvote/innbetaling uten å få det produktet man har sendt ti l print» 
 
 
Votering kl. 21.15:  
Votering over forslag 1: Falt 
Votering over forslag som erstatning for linje 115: Vedtatt 
Votering over forslag 2: Falt 
Votering over forslag 7: Falt 
Votering over forslag 3: Falt 
Votering over forslag 4: Falt 
Votering over forslag 5: Falt 
Votering over forsag 6: Falt 
Votering over forslag 8: Falt 
Votering over forslag 9: Vedtatt 
Votering over forslag 10: Falt som følge av forslag 9 
Votering over forslag 11: Falt 
Votering over forslag 12: Falt 
Votering over forslag 13: Forslaget ble trukket 
Votering over forslag 14a) Vedtatt 
Votering over forslag 15: Falt 
Votering over forslag 16: Vedtatt 



Votering over forslag 17: Falt 
Votering over forslag 18: Falt 
Votering over forslag 19: Falt 
 
Vedtak: . 
«Studenttinget mener at 

• Studenttinget NTNU er skeptisk til innføring av utskriftskvoter på NTNU  
(Jamfør vedtak fra 2010 om utskriftskvoter). 

• Innføring av kvoter skal ikke påvirke studentenes studiekvalitet. Utskrifttilbudet 
skal bli mer effektivt. 

• Utskrift med farger skal muliggjøres, på utvalgte printere. Tilgjengeligheten bør 
være god på alle campus 

• Kvoten skal være på 600 ark per semester på lavere grad, 1000 ark per 
semester på høyere grad. Ved utskrift utover dette skal det koste 0,50 per ark 
ensidig sort/hvitt, 0,25 kr per ark for dobbeltsidig svart/hvitt og 3,00 kr ensidig 
farge, 2,50 kr dobbeltsidig farge. Medisinstudiet og arkitekt defineres i denne 
sammenheng som høyere grad. 

• NTNU må legge til rette for utbredt bruk av PCer, nettbrett og lignende på 
campus, samt utvidet bruk av digital innlevering.  

• Det må være mulig for studenter med spesielle behov å søke om utvidet kvote. 
Det må være mulig for fagansvarlig å søke om utvidet kvote for studenter som 
tar emnet.» 

 
 
 
PAUSE kl. 21.35 – 21.45 
 
 
 
STi-sak 12/13 Suppleringsvalg KK 
(Kl. 21.45) Antall stemmeberettigede under saken: 22 
Madeleine Lorås orienterte 
 
 
Kandidater:  Andreas Bakke Frøystadsvåg 
Kandidaten presenterte seg og det ble en spørsmålsrunde før det ble gått ti l votering 
 
Votering: Valgt ved akklamasjon 
  
Vedtak: «Andreas Bakke Frøystadsvåg» 
 
 
O-sak 01/13 Plan for semesteret for AU-medlemmene 
(Kl. 21.50) Simon Utseth Sandvåg orienterte 
 
AU orienterte om sine planer for semesteret 
 
 
O-sak 03/13 Bokforhandler på campus 
(Kl. 22.00) Simon Utseth Sandvåg orienterte 



 
Det kom inn noen innspill til saken 
 
 
Referatsaker: 
 
Ref-sak 11/13  STi-møte 02/13 
Godkjent 
 
 
Ref-sak 12/13  AU-møte 03/13  
Referert 
 
 
Ref-sak 13/13  AU-medlemmene referer kort om arbeidet siden sist møte 
Sendt ut på mail 
Leder refererte kort 
 
 
Ref-sak 14/13  Referat Styret 
Tina Melfjord orienterte fra Styremøte ang campussaken 
Michael Johansen orienterte fra andre saker som var på Styremøte 
 
 
Ref-sak 15/13  Referat fra Studentråd/allmøter (AB, NT, IME, SVT, HF, IVT og 

DMF) 
DMF referert av Nadeem J. Qureshi 
IME referert av Gard Hillestad 
IVT referert av Julie Fosseide 
NT referert av Jone Trovåg 
 
 
Ref-sak 16/13  Referat fra Velferdstinget 
Referert av Vilde Coward 
 
 
Ref-sak 17/13  Referat fra råd, verv og utvalg STi innstiller til 
Ingen som hadde noe å referere 
 
 
Ref-sak 18/13  Referat fra SP-HiST og DMMH 
Referert fra Studentparlamentet HiST av Gina Helstad 
 
 
Ref-sak 19/13  Referat fra NSO 
Ingenting å referere 
 
 
Ref-sak 20/13  Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Ingen oppnevninger gjort 



 
 
Eventuelt  
*Madeleine snakket om workshop og referansegruppe- og kvalitetssikringssystemet 
den 12. mars kl. 18.15. Det blir i Hangaren også blir det pizza etter workshopen. 
 
*Neste møte skal STi velge inn representanter til Velferdstinget og i tillegg så er det 
ikke lenge til Styrevalget. Kandidatfrist den 22 mars. Så det vil bli mye fokus på valg 
framover. 
 
 
Møtekritikk 
Tatt ti l etterretning  
 
 
Møtet ble hevet klokken 22.45 
 
 
Simon Utseth Sandvåg/s/ 
leder         Hege Hoem Spjøtvold/s/ 
        referent 
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