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MØTEREFERAT 

Studenttingsmøte 08/13 
 

Dato: 19.09.13 - Møtetid: 17.15 - Møtested: R8 og K5 
 
 
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 
 
 
Referent:  Merete Falck 
 
Tellekorps:   Haakon Utby, Karen Marie Eidem Skaret, Kaja Istad 
  
Møteleder:  Martin Gustavsen 
 
 
Tilstede:         Representant fra: 
 Erling Søyland (kom sent, representert av vara frem til etter 

pausen.)       AB 
 Silje Sandvin (vara, dro etter pausen)  AB 
 Marius Tufte      DMF 
 Camilla Rikardsen Solheim    HF 
 Elena Bogen Slydal     HF 

Siri Mathisen      IME 
 Ekaterina Fedorova     IME – AU 

Ada Aspenberg Jordal     IME 
Anders Rohde      IVT 

 Rasmus Skaare     IVT 
 Einar Baumann      IVT 
 Anja Johnsen      NT 
 Gard E Moe       NT 

Eivind Rindal      SVT 
 Mats Karsten Andreassen    SVT – AU 

Hans Petter Kleppan  (kom sent)  SVT 
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 Ida Brattbakk      SVT 
 John Christer Rosti     SVT 
 Eivind Rindal      SVT 
 Mads Outzen  (vara)    SVT 
 Vegard Elde Vefring     SVT – AU 

Simon Utseth Sandvåg    Leder STi 
 Madeleine Lorås     Orgnest STi 
 Sondre Jahr Nygaard     Fafonest STi 
 
   
Forfall: 
 Rikke Lund      HF 
 Odd Magnus Trondrud    IME 
 Eli Fyhn Ullern      SVT 
 
Bakbenken:  
 Kaja Istad      VT 
 Nadeem Qureshi     FTR – DMF 
 Karen Skaret      SP – HiST 
 Ingunn Uppheim     DMMH 
 Mari Ertås Øverli     FTR – AB 
 Ellen Agd Kildal      FTR – AB 
 Jarle Alexander Møller     Sette KK/ LS NSO 
 Yngve M. Hereide     FTR – NT 
 Haakon Utby      styre rep. 
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DAGSORDEN MED SAKSLISTE 

Torsdag, 19.09.2013 kl. 17.15 i K 5, Gløshaugen  
 
Forkortelser: 
LS-NSO Landsstyret i Norsk Studentorganisasjon 
 
 
 
Kl. 17.15 Velkommen 
 Godkjenning av møteleder, referent, tellekorps og møteinnkalling 
 Godkjenning av dagsorden og tidsplan  
 
Kl. 17.30  Orientering fra SiT-Råd 
 
Kl. 17.45  STi-sak 34/13  Supplering av Kontrollkomiteen 
 
Kl. 18.10 STi-sak 36/13  Studenttingets budsjettprioriteringer for 2014 
 
 
 
Kl. 19.30 Pause med mat 
 
 
  
Kl. 19.45  STi-sak 37/13  Publisering i åpne kanaler ved NTNU 
 
Kl. 20.30 O-sak 06/13  Orientering om saker som skal opp på LS 1 
 
Kl. 20.45 O-sak 07/13  Orientering om valg 
 
Kl. 21.05  Referatsaker 
 
Kl. 21.20  Eventuelt  
 
 Møtekritikk 
 
 
 
Martin Gustavsen ble godkjent som møteleder og Merete Falck ble godkjent som 
referent. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Tellekorps ble Haakon Utby, Kaja Istad og Karen Skaret 
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Studenttingssaker: 
Grunnet booking trøbbel ble første del av møtet holdt i R8, referat og 

orienteringssaker ble dermed skjøvet frem på dagsorden. 
 
17.19 Møtet åpner i R8. 

Grunnet rommet starter møtet med promovideoene som ble filmet 
på seminaret, samt den som ble laget på kontoret før seminaret. 
 

O-sak 07/13  Orientering om valg 
(kl 17.29)  Madeleine orienterte om hva som skjer rundt Studenttingsvalget 

- Uke 41 Inspirere 
- Uke 42 Engasjere  
- Uke 43 Kandidater (kandidatfristen er 24. oktober) 
- Uke 45 Valg 
- Det er blitt besluttet å avholde valg fra mandag til fredag uke 45 
Simon orienterer om sine personlige veddemål, og oppfordrer 
Studenttinget til å vedde mot disse, som inspirasjon til høy 
deltagelse. 
 

O-sak 06/13  Orientering om saker som skal opp på LS 1 
(kl 17.44)  Simon orienterte om de største sakene som skal opp i LS 1, siste 

helgen i september. 
 
Ref-sak 61-64/13 Referering fra ledelsen 
 Ledelsen har begynt å sende ut nyhetsbrev kalt ”Siden sist”. Det 

var dermed ikke et behov for referering fra ledelsen. 
 
Ref-sak 65/13    Referering fra Studentråd/allmøter 
Ada Jordal refererte om IME 

- Prøver å finne ut om master studentene på IME selv må betale for 
trykking av master på NTNU-trykk. 

- Har seminar til helgen 
Yngve Hereide refererte fra NT 

- Vil oppnevne KTRer 
Mari Ertsås Øverli orienterte fra AB 

- Nylig hatt allmøte 
- Skal ha seminar til helgen 

Nadeem Qureshi orienterte fra DMF 
- Opplæringsseminar 4.-6. oktober 
- Har gått over til å ha prosjektledere for det de jobber for 
- Skal ha møte for å drøfte karakterer på medisinstudiet 30. september. 

Elena Slydal orienterte fra HF 
- Mange nye, var på seminar med dem helgen før Studenttingets seminar 
- Har nå flere uformelle møter med dekanus 
- Alle tillitsvalgte har hatt referansegruppekurs for 

referansegruppestudenter 
- Rikke (den andre FTRen) er på linjeledermøte med rektor og alle 

linjeforeningslederne 
Begge FTRene på SVT har eksamen, så ingen referering 
 
Ref-sak 66/13 Referat fra Velferdstinget 
Kaja Istad refererte fra Velferdstinget 

- Vært på seminar 
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- Leder og boligansvarlig var i Stavanger og så på deres 
containerhusprosjekt 

- Hatt mange boligstands 
- Har nytt VT møte 26. september, hvo det blir en del valg 

 
Ref-sak 67/13 Referat fra råd, verv og utvalg 
Camilla Rikardsen Solheim refererte fra FUL 

- Ikke helt i orden med ny rammeplan på lektorutdanningen 
- Vanskelig å samkjøre de fire fakultetene de tilhører 

Eivind Rindal refererte fra LMU 
- Ønsker seg innspill for å forbedre læringsmiljøet, også etter kl 17 
- Mer på eventuelt 

Ref-sak 68/13 Rererat fra SP-HiST og DMMH 
Karen Skaret refererte fra SP-HiST 

- HiST ble godkjent av NOKUT 
- Har arrangert tillitsvalgkonferanse med rekordoppmøte 
- Skal ha revidering av eksamensforskriftene 
- Ser på HiST i studentidretten 

Ingunn Uppheim refererte fra DMMH 
- Planlagt seminar 
- Skal ha første møte på onsdag 

Ref-sak 69/13 Referat fra NSO 
Elena Slydal orienterte om at internasjonal komite skal sende ut dokument til 
Studenttinget 
 
Møtet ble kl 18.15 flyttet fra R8 
 
Møtet begynner igjen kl 18.29 i K5 
Haakon Utby, Karen Skaret, Kaja Istad ble valgt som tellekorps. 
Møteleder orienterte om endingene i dagsorden og endringene ble godkjent. 
Jarle Aleksander Møller ble valgt til sette-KK. 
 
STi-sak 34/13  Supplering av Kontrollkomiteen  
Michel Bohnenblust ble valgt til nytt medlem av KK ved akklemasjon. 
 
STi-sak 36/13 Studenttingetsbudsjettprioriteringer 
 Antall stemmeberettigede under saken: 19.  
 

Sondre orienterte om saken. AU synes STi igjen bør komme med 
innspill til økonomidirektøren om saker som studentene synes er 
viktige. For å få gjennomslag foreslår AU å ikke ha for mange 
punkter vi vil ha gjennom. Sondre bemerket også at denne listen 
ikke betyr at STi ikke skal prioritere andre saker i 
arbeidsprogrammet. 

 
 Møteleder lurte så på om noen hadde noen nye punkter å foreslå. 
Det var det ikke. Møteleder åpnet da for en politisk diskusjon om de 
punktene som ble foreslått i sakspapiret. Vegard orienterte så om 
hvorfor han var uenig med Aus prioriteringer. 
 

Det kom inn 3 endringsforslag til saken: 
 
Forslag 1: Fremmet av Vegard Vefring 
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 ”Bytte punkt to og tre.” 
 
Forslag 2: Fremmet av Eivind Rindal 
 ”Bytte punkt tre og fire.” (Det ble presisert av møteleder og Eivind at 

dette punktet gjald uavhengig av forslag en, da hovedpoenget her 
var å få punkt fire opp på listen.) 

 
Forslag 3: Fremmet av Ada Jordal 
 Tillegg til linje 294: 
 ”… på en bachelorgrad eller integrert 5-årig master/siv.ing. grad.” 
 

Forslaget fra Ada, kom etter at opprinnelig strek ble satt, men 
denne ble åpnet opp for å få diskutert endringsforslaget. 

 
Endelig strek ble satt kl 19.25. 
Foreslått rekkefølge ble å følge den rekkefølgen de ble foreslått i, hvor de stemmes 
over uavhengig av hverandre.  
 
Votering over forslag 1: Forslaget falt, med to for, og sytten mot 
 
Votering over forslag 2: Forslaget ble vedtatt med tolv stemmer for, syv mot og null 

avholdende. 
 
Votering over forslag 3: Forslaget falt, med en for, atten mot og ingen avholdende. 
 
Helheten ble så enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  Studenttingets budsjettprioriteringer for 2014 er: 
 
Studenttinget vedtar følgende punkter i prioritert rekkefølge til NTNUs budsjett for 2014: 
 
”1. NTNU må finansiere ForVei slik at det blir et fullverdig tilbud for alle studenter ved 
universitetet. 
 
2. NTNU må sikre tilstrekkelige ressurser slik at alle kvalifiserte søkere til Norskkurs får 
delta på dette. 
 
3. NTNU skal opprette et fond på én million kroner som fagmiljøer kan søke på for å 
opprette stillinger for forskningsassistenter for studenter som er på det 1. eller 2. året i sitt 
studieløp.”   
 
4. NTNU skal finansiere Multimediesenteret for å møte behovet for digitaliserte 
undervisningsverktøy.” 
 
 
 
PAUSE kl. 19.37-19.56 
 
 
STi-sak 37/13 Publisering i åpne kanaler ved NTNU  
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(Kl. 19.56)  Antall stemmeberettigede under saken: 18. 
Sondre orienterte. Hva skal Studenttinget mene rundt publisering i åpne kanaler. 
Dissens var tatt ut av Vegard Vefring. Han hadde sendt ut skriftlig redegjøring for 

dissensen, det ble dermed satt av noen minutter til lesing. Debatten 
var i gang 20.00. 

 
Det kom inn 4 endringsforslag til saken: 
Forslag 1, dissensen til Vegard: Stryke punkt 1. 
Forslag 2: Sette inn ”på sikt” etter bør… før gjøres, på linje 136. 
Forslag 3:  Endring til linje 136-138. - Øverste forslag i dissens. 
 ”Forskning gjort ved NTNU bør gjøres gratis tilgjengelig gjennom 

prinsippet om ”Green open access”.” 
Forslag 4:  Nytt punkt. – Nederste forslag i dissens. 
 ”NTNU skal jobbe for at Open access-tidsskrift i større grad enn i 

dag blir en del av det ordinære tellekantsystemet for 
publiseringspoeng.” 

 
Votering startet kl. 20.51: 
 
Votering over forslag 1: Forslaget falt med en for og sytten mot 
 
Votering over forslag 2: Falt med to stemmer for og seksten mot 
 
Votering over forslag 3: Falt med to stemmer for 
 
Votering over forslag 4: Ble enstemmig vedtatt 
 
Votering over helheten ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  Studenttinget om open access: 
 

• All offentlig finansiert forskning bør gjøres gratis tilgjengelig gjennom prinsippet om 
Open Access. NTNU har et ansvar som offentlig norsk universitet å bidra med den 
globale kunnskapstilgangen. 

• NTNUs publiseringsfond skal videreføres og utvides 
• NTNU skal jobbe for å støtte et nasjonalt publiseringsfond finansiert av UHR. 
• NTNU skal jobbe for at Open Access-tidsskrift i større grad enn i dag blir en del av 

det ordinære tellekantsystemet for publikasjonspoeng. 
 
 
Eventuelt  
(Kl. 20.55) 

o Eivind tar opp igjen referatsaken sin om læringsmiljø etter kl 17. 
Uttrykker et ønske om å få flere konkrete tilbakemeldinger også etter 
møtet. 

o Madeleine 1) STi søker flere datadriftere. Stillingen er lyst ut, alle 
datakunnskaper oppfordres til å søke.  

o Madeleine 2) Advarer om at neste møte vil bli ganske langt, men 
spennende. Oppfordrer flere av dem som skal referere å sende sine 
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innspill inn til Madeleine slik at det kan komme inn i siden sist og man 
ikke trenger å bruke tid på møtet. 

o Madeleine 3) Kokesaken. Vi ønsker å ha stand med en stor gryte på 
de fleste campusene 2.4. oktober og forhåpentligvis stor workshop 8. 
Oktober. 

o Madeleine 4) Ledelsen ønsker å arrangere noe sosialt med STi. 
Bowling? Kom med forslag! 

 
 
Møtekritikk 
(Kl 21.14)  
 
 
Protokolltilførsel  
 
 
Møtet ble hevet klokken 21.33 
 
 
 
Simon Utseth Sandvåg /s/ 
leder         Merete Falck/s/ 
        referent 
 


