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DAGSORDEN MED SAKSLISTE 
Onsdag, 17.04.2013 i Rådssalen, Hovedbygget  

 
Kl. 17.15 Velkommen 
 Godkjenning av møteleder, referent, tellekorps og møteinnkalling 
 Godkjenning av dagsorden og tidsplan  
 
Kl. 17.30  Presentasjon og utspørring av styrekandidatene 
 
Kl. 19.00 Pause 
 
Kl. 19.15  STi – sak 20/13  Framtidserklæringen  
 
Kl. 19.30  STi – sak 19/13  Kvalitetssikringssystem ved NTNU 
 
Kl. 20.45  Pause  
 
Kl. 21.00  STi – sak 18/13  Norskkurs  
 
Kl. 21.45  STi – sak 14/13  Velferdstingets mandat  
 
Kl. 22.30  Referatsaker 
 
Kl. 22.45  Eventuelt  
 Møtekritikk 
 
Kl. 23.00 Møtet heves! 
 
 
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent 
 
 
Presentasjon og utspørring av styrekandidatene 
 
 
Studenttingssaker: 
 
STi-sak 20/13 Framtidserklæringen 
(Kl. 19.25) Antall stemmeberettigede under saken: 25 
Madeleine Lorås orienterte og Lars-Erik Alstad Aas svarte på spørsmål 
Det ble spørsmålsrunde 
 
Votering: Forslaget ble vedtatt 
 
 
Vedtak: «Studenttinget NTNU støtter Framtidserklæringen» 
 
 



 

Framtidserklæringen 2013-2018 
Trondheim, Nordens beste studieby 
Formål: 
Denne erklæringen har som formål å definere de viktigste kriteriene for at 
Trondheim skal bli ansett som Nordens beste studieby. Erklæringen definerer 
studentenes visjon for Trondheim og studiebyens framtid. 
 
CAMPUS 

Institusjonene i Trondheim skal ha som mål å utvikle sine campuser på en måte som 

sikrer størst mulig samarbeid på tvers mellom institusjoner og studenter, og må ha 

dette som et av de viktigste prinsippene for sine utdanningsplaner. Trondheim 

kommune må sikre at strategisk viktige tomter i området rundt en «kunnskapsakse» 

fra Kalvskinnet til Lerkendal, eksklusivt brukes til utdanningsformål i all overskuelig 

framtid. Videre utbygging skal også ta høyde for øvrig beboelse, samt utvikling og 

utbygging av trafikk-, og kollektivtilbudet. 

 
BYUTVIKLING 

Trondheim skal være best på utdanning, studentkultur, studiemiljø, forskning og 

samarbeid med næringsliv i Norden. Alle by- og trafikkutviklingsplaner må ta større 

hensyn til hva studenter mener er viktig. For å tiltrekke seg, og beholde flere høyt 

utdannende unge mennesker må; alle offentlige tjenester, byutvikling og kulturtilbud 

ha fokus på å bygge en profesjonell, dynamisk og attraktiv by. Trondheim skal være 

et springbrett til verden, og bygge den i større grad på sine studenter som en mer 

integrert del av byen. Trondheim skal være Nordens kunnskapsknutepunkt. 

 
BOLIG 

Studiebyen Trondheim skal gjøre sitt ytterste for å sikre boliger til byens studenter, 

gjennom økt privat og kommunal utbygging. Studentsamskipnaden i Trondheim skal 

til enhver tid ha tilgang på tomter som gjør at samskipnaden er i stand til å oppnå en 

dekningsgrad på en tredjedel av studentbefolkningen. Studentboliger skal fortrinnsvis 

bygges i nærheten rundt den såkalte «kunnskapsaksen». Alle boliger skal være i en 

helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig stand, og utleiere som bryter dette må straffes 



økonomisk. Det må skapes større muligheter for unge å skaffe seg bolig uten å pådra 

seg for stor økonomisk risiko som student. 

 
INTERNASJONALISERING 

Institusjonene må tilrettelegge for, og ha større fokus på internasjonalisering av 

utdanning. Dette betyr både økt inn- og utveksling samt internasjonalt attraktive 

studie- og forskningsprogram. Institusjonene må ha langsiktige strategier for dette, 

uten at det går på bekostning av faglig kvalitet. De må styrke samarbeidet mellom 

seg og utbytte sine avtaler som sørger for at studenter fra ulike institusjoner kan 

utveksle til samme sted. Alle studieprogram bør ta høyde for at minimum ett 

semester kan tilbringes i utlandet. Alle aktører i studiebyen må bedre sin 

kommunikasjon og informasjon på engelsk. 

 
UTDANNINGSKVALITET 

Utdanningsinstitusjonene skal tilby forskningsbasert undervisning og utdanning med 

fremragende og inspirerende formidlere. Det skal være et større fokus på formidling 

og pedagogisk kompetanse blant faglig ansatte. Praksisordningen og tilknytning til 

arbeidslivet må få en større rolle i dagens utdanning, og organiseringen av praksis 

må ha tilgang på større ressurser for å kvalitetssikre ordningen. Studietilbudene skal 

reflektere fremtidens samfunnsbehov, og burde løses bedre gjennom arbeidsdeling 

og samarbeid på tvers av institusjoner. Dette skal være en selvfølgelighet i Nordens 

beste studieby. Viktige forutsetninger for god utdanningskvalitet er tilgang på rimelige 

læremidler, pensum og annet utstyr i tillegg til den byggmessige standen. 

 
VELFERD 

Alle studenter skal ha tilgang til på det offentlige helsevesen, samt rabatterte 

ordninger for tannhelse, offentlig transport og psykisk helse. Flere studenter må 

kunne motta støtte og hjelp i form av økonomiske refusjonsordninger. Disse tilbudene 

skal gjelde så lenge man er student, uavhengig av alder. Den psykososiale 

helsetjenesten må styrkes vesentlig og det offentlige tilbudet må i større grad overta 

behandlingen. Barnehagetilbudet for studenter skal fortsatt motta støtte og være 

rustet for en økning av studenter med barn. Kommunen og dens tjenester må til 

enhver tid være utrustet for å behandle flere brukere enn hva er folkeregistrerte 

innbyggere. 



STUDENTMEDVIRKNING 

Studentene skal selv styre sitt demokrati, som regulert av Universitet- og 

Høyskoleloven. Utdanningsinstitusjonene skal alle tilrettelegge for et velfungerende 

lokaldemokrati og studentinvolvering på alle nivå. Studentdemokratiet må ta et større 

ansvar for å øke valgdeltakelse og medvirkning, samt bedre synliggjøre aktuelle 

saker for studenter. Det må være tydeligere hvilke påvirkningsmuligheter som finnes i 

Trondheim Kommune. 

 
STUDENTKULTUR OG FRIVILLIGHET 

Studentfrivilligheten må anerkjennes som en del av Trondheims merkevare, og bli tatt 

på alvor som et trekkplaster for framtidige studenter. Institusjonene bør tilrettelegge 

bedre for og oppmuntre til at studenter skal kunne påta seg frivillige verv, og utvikle 

seg akademisk. Det skal lages bedre ordninger for å kombinere studier og verv, 

samtidig som det ikke fires på krav om kunnskapstilegnelse. Studentfrivilligheten og 

studentkulturen bør styrke sin samlende identitet blant alle byens studenter. 

 
SAMSPILL MED NÆRINGSLIVET 

Lokalt nærings- og arbeidsliv må i større grad involvere seg i den forskning og 

utdanning som foregår i Trondheim, innenfor alle fagfelt. Det må stimuleres til 

studentinitiert innovasjon og nyskaping, gjennom å tilrettelegge for flere 

praksisplasser, sommerjobber og entreprenørskapsinkubatorer. Arbeids- og 

næringslivet bør bli en mer naturlig del av utdanningen for å sikre at en større andel 

av kompetansen forblir i Trondheim og Trøndelagsregionen. 

 
 
 
STi-sak 19/13  Kvalitetsikringssystem ved NTNU  
(Kl. 19.35) Antall stemmeberettigede under saken: 35 
Sondre Jahr Nygaard orienterte 
 
Det kom inn 20 endringsforslag til saken 
 
Forslag 1: Fremmet av Simon Utseth Sandvåg 
  Nytt punkt linje 214 

«NTNU skal sørge for at kvalitetssikringssystemet blir utformet på en 
slik måte at det er lett gjenkjennelig og kan implementeres på alle 
institutt» 

 



Forslag 2: Fremmet av Erik Aasmundrud 
  Endring linje 218-219 

«NTNU skal tydeliggjøre det kontinuerlige kvalitetssikringsarbeidet» 
 
Forslag 3: Fremmet av Line Willersrud 
  Endringsforslag linje 221: 
  (..)tilbakemeldinger offentlige for alle tilknyttede parter (..) 
 
Forslag 4: Fremmet av Eli Fyhn Ullern 
  Tillegg linje 224 

«Det skal her være en definisjon av kvalitet, og hvorfor kvalitetssikring 
er viktig» 

 
Forslag 5: Fremmet av Hans Petter Kleppan 
  Endring av kulepunkt på linje 233-234 

Fra: NTNU skal anse studentene som er særlig ressurs i datainnhenting 
i kvalitetssikringarbeidet» 
Til:  
«NTNU skal anse og bruke studentene aktivt som informasjonskilder i 
datainnhenting både i arbeidet med kvalitetssikring og forskning» 

 
Forslag 6: Fremmet av Erik Aasmundrud 
  Tillegg linje 236 
  «.., hovedsakelig gjennom økonomisk sanksjonering.» 
 
Forslag 7: Fremmet av Vegard Vefring 
  Endring til linje 239-240 
  Bytte siste leddsetning fra «og» til følgende: 

«og som brukes når studenter får innføring i kvalitetssikringssystemet.» 
 
Forslagx : Fremmet av Kjetil Akø – ble senere trukket 
  Tilleggsforslag linje 240:  

Informering om kvalitetssikringsarbeidet skal skje tidlig i hvert 
semester.» 

 
Forslag 8a: Fremmet av Odd Magnus Trondrud 
  Stryk linje 243 
 
Forslag 8b: Fremmet av Eivind Rindal 
  243 erstatte med: 

«Alle studenter må gjennomføre en evaluering av emner og 
vurderingsform etter at endelig vurdering er gitt, før studenten kan 
motta karakter i emnet» 

Forslag 8c: Fremmet av Einar Baumann 



  Linje 243 ny tekst 
«Foreleser skal dele ut evalueringsskjema og sette av tid til utfylling av 
dette i løpet av en av emnets siste undervisningstimer» 

 
Forslag 8d: Fremmet av Jakob Oftebro 
  Endring linje 243 – bytte ut ordet «obligatorisk» med «en» 

-Emneevalueringer skal gjennomføres som en øving i alle emner 
 
Forslag 8e: Fremmet av Ida Brattbakk 
  Tilleggsforslag til punkt 243 

..emner, av alle studentene som tar emnet. Disse emneevalueringene 
må behandles og sammenfattes i ettertid av, om mulig, en objektiv 
tredjepart. (Evt ref stud) 

 
Forslag 9: Fremmet av Eivind Rindal 
  Tillegg linje 244 

«Fakultetene har ansvar for å opplyse studentene om hvilket fakultet, 
institutt og studieprogram det er tatt opp på» 

 
Forslag 10: Fremmet av Ida Brattbakk 
  Tilleggsforslag punkt 244 

«NTNU skal jobbe for at instituttleder, de tillitsvalgte og kontorsjefen 
skal møtes, f.eks en gang i semesteret, for å revidere 
tilbakemeldingene/emneevalueringene på utvalgte emner» 

 
Forslag11: Fremmet av Morten S. Holthe 
  Tilleggsforslag til linje 244: 

«Det foreslås at NTNU kan gjøre om referansegruppearbeidet til lønnet 
arbeid for å heve kvaliteten på arbeidet, og synliggjøre viktigheten av 
kvalitetssikring 

 
Forslag 12: Fremmet av Eivind Rindal  

Linje 244 tillegg 
«NTNU må sørge for at LMU blir mer innvolvert i KS-arb. på NTNU, 
blant annet gjennom inkludering av LMUs rapport i kvalitetsmeldingen 
og ved å benytte LMU opp mot arbeid med læringsmiljø og 
kvalitetssikring på fakultetene.» 

 
Forslag 13: Fremmet av Camilla R. Solheim 
  Slå sammen linje 246 og 250 til: 

«Studentdemokratiet har delansvar i å synliggjøre 
kvalitetssikringssystemet ved å være tilgjengelige for spørsmål om 
kvalitetssikring for alle faglige ansatte og studenter ved NTNU» 

 



 
Forslag 14 Fremmet av Eivind Rindal 
  Linje 247 endre «kunnskapsbase» til «ressurs» 

Ny tekst «Studentdemokratiet skal være en ressurs for undervisere, 
instituttledere, andre studenter og alle som har faglig innvirkning ved 
NTNU» 

 
Forslag 15: Fremmet av Morten S. Holthe 
  Endringsforslag linje 252 

Flytt hele punktet (NTNU skal jobbe for at informasjon …. i 
oppstartsdagene» til et nytt punkt på linje 244 under «NTNU sitt 
ansvar» og bytte ut «Studenttinget» med «NTNU» og stå slik det står 
nå.» 

 
 
PAUSE kl. 20.50 – 21.10  
 
 
Votering i STi-sak 19-13 (kl. 21.10) 
Votering over forslag 1: Vedtatt 
Votering over forslag 2: Vedtatt 
Votering over forslag 3: Falt 
Votering over forslag 4: Vedtatt 
Votering over forslag 5: Vedtatt 
Votering over forslag 6: Falt 
Votering over forsalg 7: Vedtatt 
Votering over forslag 8a: Falt 
Votering over forslag 8b mot 8c: Forslag b ble vedtatt til fordel for 8c 
Votering over forslag 8b mot AU: Falt 
Votering over forslag 8d: Vedtatt 
Votering over forslag 8e: Vedtatt 
Votering over forslag 9: Falt 
Votering over forslag 10: Vedtatt 
Votering over forslag 11: Falt 
Votering over forslag 12: Vedtatt 
Votering over forslag 13: Vedtatt 
Votering over forslag 14: Vedtatt 
Votering over forslag 15: Vedtatt 
Votering over helheten med endringer: Vedtatt 
 
 
Vedtak: 
«Studenttinget mener: 
NTNUs ansvar 

• NTNU skal sørge for at kvalitetssikringssystemet blir utformet på en slik måte 
at det er lett gjenkjennelig og kan implementeres ved alle institutt. 

• NTNU skal involvere og tydeliggjøre rollen til tillitsvalgte studenter på 
instituttnivå i kvalitetssikringsarbeidet. 



• NTNU skal tydeliggjøre det kontinuerlige kvalitetssikringsarbeidet. 
• NTNU skal ha transparens i kvalitetssikringsarbeidet. Dette ved å gjøre 

tilbakemeldinger offentlige for alle interesserte. Tilbakemeldingene skal gjøres 
anonyme og det skal ikke publiseres noen form for personangrep eller 
krenkende påstander om enkeltpersoner i tilbakemeldingene. 

• NTNU skal forbedre nettsidene om kvalitetssikringssystemet. Det skal her 
være en definisjon av kvalitet, og hvorfor kvalitetssikring er viktig. 

• Nettsiden om kvalitetssikring skal gjøres tilgjengelig på forsiden av ntnu.no. 
Nettsiden skal også være lett tilgjengelig via Innsida og It’s learning. 

• NTNU skal legge til rette for at evalueringene av emner og studieprogram skal 
gjøres elektronisk. 

• Alle uteksaminerte studenter skal ha tilbud om å evaluere studieprogrammene 
som helhet i maksimum 2 måneder etter uteksaminering. 

• NTNU skal legge til rette for å ha gode insentiver for å kunne utføre et godt 
kvalitetssikringsarbeid. 

• NTNU skal anse og bruke studentene aktivt som informasjonskilder i 
datainnhenting både i arbeidet med kvalitetssikring og forskning. 

• Fakultetene skal kunne sanksjonere institutt som ikke tilfredsstiller krav til 
kvalitetssikring. 

• NTNU har et ansvar for å kommunisere hvilket institutt som eier emner. 
• NTNU skal utvikle en felles powerpoint-presentasjon eller lignende som 

forklarer kvalitetssikringsprosessene ved universitetet, og som brukes når 
studenter får innføring i kvalitetssikringssystemet. 

• Kvalitetssikringsarbeidet skal være en naturlig del av NTNU 
lederopplæringsprogram. 

• Emneevalueringer skal gjennomføres som en øving i alle emner, for alle 
studentene som tar emnet. Disse emneevalueringene må behandles og 
sammenfattes i ettertid av, om mulig, en objektiv tredjepart. 

• NTNU skal jobbe for at instituttleder, de tillitsvalgte og kontorsjefen skal møtes, 
f.eks en gang i semesteret, for å revidere 
tilbakemeldingene/emneevalueringene på utvalgte emner. 

• NTNU må sørge for at LMU blir mer involvert i kvalitetssikringsarbeidet ved 
NTNU, blant annet gjennom inkludering av LMUs rapport i kvalitetsmeldingen 
og ved å benytte LMU opp mot arbeid med læringsmiljø og kvalitetssikring på 
fakultetene. 

• NTNU skal jobbe for at informasjon om kvalitetssikringssystemet når 
studentene så tidlig i studieløpet som mulig. F. eks gjennom 
fellesforelesninger i oppstartsdagene. 

 
Studentdemokratiets ansvar 

• Studentdemokratiet skal være en ressurs for undervisere, instituttledere, andre 
studenter og alle som har faglig innvirkning ved NTNU. 



• Studentdemokratiet har delansvar i å synliggjøre kvalitetssikringssystemet ved 
å være tilgjengelige for spørsmål om kvalitetssikring for alle faglige ansatte og 
studenter ved NTNU» 

 
 

STi-sak 18/13  Norskkurs  
(Kl. 21.25) Antall stemmeberettigede under saken: 25 
Ekaterina Fedorova orienterte 
Det ble åpnet for spørsmål før det ble gått til debatt 
 
Det kom inn 8 endringsforslag til saken 
 
Forslag 1: Fremmet av Eli Fyhn Ullern 
 Tillegg til punkt 104 

Dersom internasjonale studenter ikke får plass i første omgang, 
skal klassene være åpne for de som ønsker å observere» 

 
Forslag 2 : Fremmet av Odd Magnus Trondrud 
 Endringsforslag, linje 105-106:  

Endre "Det er uheldig at de som har lyst til å lære seg språket må 
stå på ventelista."  
til "Det er uheldig at de som har lyst til å lære seg språket ikke får 
anledning til dette."  

 
Forslag 3: Fremmet av Vilde T. Coward 
 Nytt punkt på linjenummer 114 

«Alle internasjonale studenter, uavhengig av lengde på 
studieopphold, skal få muligheten til å søke og ta norsk kurstrinn 
1» 

 
Forslag 4: Fremmet av Simon Utseth Sandvåg 
 Nytt punkt på linje 114 

«NTNU-studenter må prioriteres foran ektefeller og samboere til 
vitenskapelige ansatte» 

 
Forslag 5: Fremmet av Eivind Rindal 
 Nytt punkt linje 114 

Ektefeller og samboer av vitenskapelig ansatte må prioriteres 
under masterstudenter på NTNU, når det kommer til språkkurs» 

 
Forslag 6: Fremmet av Ida Brattbakk 
 Tilleggspunkt 114 

«Internasjonale studenter skal prioriteres på lik linje som 
vitenskapelige ansatte og deres ektefeller/samboere» 

 
Forslag 7: Fremmet av Ida Brattbakk 
 Tilleggspunkt: 

«Karakterer skal ikke være en avgjørende faktor for opptak til 
høyere trinn» 



 
Forslag 8: Fremmet av Eivind Rindal 

«NTNU må vurdere undervisningsformer og metoder benyttet i 
norskopplæringen, spesielt må det utvikles grunnleggende 
modeller som gjør at den relative kostnaden ved at mange tar 
faget er relativt liten, på grunnleggende emner må det legges til 
rette for at alle skal kunne ha et minimumstilbud» 

 
 
Votering:   
Votering over forslag 1: Falt med 10 stemmer mot 15 
Votering over forslag 2: Vedtatt 
Votering over forslag 3: Vedtatt 
Votering over forsalg 4: Vedtatt  
Votering over forslag 5:  Falt som følge av forslag 4 
Votering over forslag 6: Falt som følge av forslag 4 
Votering over forslag 7: Falt  
Votering over forslag 8: Falt 
Votering over helheten med endringer: vedtatt 
 
 
Vedtak:  
“Studenttinget mener at: 

• NTNU må prioritere å bevilge midler til å utvide antall plasser slik at alle 
kvalifiserte søkere får plass på norskkurs på alle trinn. Det er uheldig at de 
som har lyst til å lære seg språket ikke får anledning til dette. 

• For at studentene som går glipp av forelesningene og eventuelle studenter 
som ikke har fått plass på kursene, skal få med seg det som skjer i 
forelesningene, skal det innføres videoforelesninger som et supplement på 
alle trinn. Dette er ikke et fullverdig alternativ til å øke antallet plasser. 

• At nye internasjonale studenter blir tidlig informert om muligheten til å søke på 
norskkurs. Det bør også informeres om andre språkopplæringstilbud, som 
NoW. 

• Alle internasjonale studenter, uavhengig av lengde på studieopphold, skal få 
muligheten til å søke og ta norskkurs trinn 1. 

• NTNU-studenter må prioriteres foran ektefeller og samboere til vitenskapelige 
ansatte» 

 
 
STi-sak 14/13 Velferdstingets mandat 
(Kl. 22.15) Antall stemmeberettigede under saken: 25 
Simon Utseth Sandvåg orienterte 
Mats K. Andreassen orienterte for sin dissens 
Det ble en spørsmålsrunde før det ble gått til diskusjon 
 
Det kom inn 1 endringsforslag til saken i tillegg til dissens 
 
Forslag 1: Fremmet av Mats K. Andreassen  

«Inntil nytt mandat blir vedtatt får BI Studentersamfunn en representant i 
Velferdstinget. Nytt mandat må vedtas før konstituerende møte i 2014» 



 
Prøvevotering over AU sin innstilling: 6 stemmer for 
Prøvevotering over dissens 17 stemmer for, 1 avh 
Det kom inn forslag om å gå rett til votering – vedtatt kl. 22.57 
 
 
Votering over AU sitt forslag:   3 stemmer for, 21 stemmer mot og 1 avholdende 
    Forslaget falt 
 
Votering over endringsforslag: Vedtatt 
 
  
Vedtak: «Studenttinget NTNU vedtar ikke nytt mandat for Velferdstinget i 

Trondheim. Inntil nytt mandat blir vedtatt får BI Studentersamfunn en 
representant i Velferdstinget. Nytt mandat må vedtas før 
konstituerende møte i 2014» 

 
 
 
Referatsaker: 
 
Ref-sak 31/13  STi-møte 05/13 
Godkjent med små endringer  
(FUL refererte og prøvevoteringer må noteres bedre) 
 
 
Ref-sak 32/13  AU-møte 09/13 – 10/13  
Referert 
 
 
Ref-sak 33/13  AU-medlemmene referer kort om arbeidet siden sist møte 
Sendt ut på mail 
AU refererte kort i tillegg 
 
 
Ref-sak 34/13  Referat Styret 
Sendt ut på mail 
Styrerepresentanten orienterte kort 
 
 
Ref-sak 35/13  Referat fra Studentråd/allmøter (AB, NT, IME, SVT, HF, IVT og 

DMF) 
Jone Trovåg orienterte fra NT 
Gard Hillestad orienterte fra IME (refererte først i møte) 
Eli Fyhn Ullern orienterte fra SVT 
Elena Slydal orienterte fra HF 
Nadeem Qureshi orienterte fra DMF 
 
 
 



Ref-sak 36/13  Referat fra Velferdstinget 
Vilde Coward orienterte fra VT 
 
 
 
Ref-sak 37/13  Referat fra råd, verv og utvalg STi innstiller til 
Line Willersrud orienterte fra FUL 
Eivind Rindal orienterte fra LMU 
 
 
Ref-sak 38/13  Referat fra SP-HiST og DMMH 
Gina Helstad orienterte fra SP-HiST 
 
 
Ref-sak 39/13  Referat fra NSO 
Ingen som hadde noe å orienterte 
 
 
Ref-sak 40/13  Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Hans Petter Kleppan er valgt inn som fast representant i Velferdstinget 
 
 
Eventuelt  
*Sondre orienterte om SINTEF-prisen 
*Madeleine: Styrevalg – still opp og stem. Valgvake kl. 19 på STi-kontoret på mandag 
*Madeleine: Grand Prix-fest den 18 mai 
*Madeleinde: Masse valg på neste STi-møte den 2 mai – ønsker hjelp med å få i 
kandidater 
*Camilla: Gruppe som ser på hvordan LMU jobber. De jobbes mye med det, men 
rapporten er ikke klar ennå 
*Vilde orienterte om VT-prisen 
*Michael orienterte om en app han driver og lager for linjeforeninger 
 
 
Møtekritikk 
Tatt til etterretning  
Husk å sende med høringssvarene fra Studentrådene 
 
 
Møtet ble hevet klokken 23.56 
 
 
 
 
Simon Utseth Sandvåg/s/ 
leder         Hege Hoem Spjøtvold/s/ 
        referent 


