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MØTEREFERAT 

Studenttingsmøte 12/13 
 

Dato: 21.11.13 - Møtetid: 16.15 - Møtested: R3 
 
 
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:   Anne Finstad (midlertidig), Jone Trovåg, supplert med Trine Kvistad 

Lorentsen 
  
Møteleder:  Gina Helstad 
 
 
Tilstede:         Representant fra: 
 Silje Sandin (vara)     AB 
 Marius Tufte      DMF 

Rikke Lund      HF 
 Elena Slydal      HF 
 Tina H Melfjord      HF 
 Camilla R Solheim     HF 

Siri Mathisen      IME 
 Odd Magnus Trondrud (gikk etter første pause) IME 
 Ada A Jordal      IME 
 Ekaterina Fedorova     IME, AU 

Anders Rhode      IVT 
Martha Furuseth     IVT 
Anja Johnsen      NT 

 Eivind Rindal      SVT 
 Christoffer Holseter (vara)    SVT 
 Line Willersrud      SVT 
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 Hans Petter Kleppan (ankom sent, 21.45)  SVT 
 Vegard Elde Vefring     SVT, AU 
 Mats K Andreassen     SVT, AU 
 Madeleine Lorås     AU 
 Sondre Jahr Nygaard     AU 
 Simon Utseth Sandvåg    AU 
  
 
Forfall: 
 Erling Søyland      AB 
 Einar Baumann      IVT 

Rasmus Korvald Skaare    IVT 
Eli Fyn Ullern      SVT 
John Christer Rusti     SVT 
Ida Brattbakk      SVT 

 
Bakbenken:  
 Knut Figenschou     Kontrollkomiteen 
 Michel Bohnenblust     Kontrollkomiteen 
 Susanne Mehus     IME 
 Anne Finstad      ITR, NT 
 Ingvild Sørlie      FTR, NT 
 Jone Trovåg      FTR, NT 
 Viktor Munch Akse     NT 
 Trine Kvistad Lorentsen    SP-HiST 
 Helge Steinsvåg     SP-HiST 
 Vilde Coward      leder VT 
 
 

 
DAGSORDEN MED SAKSLISTE 

 
Torsdag 21.11.2013 kl. 16.15 i R3, Gløshaugen 

 
Kl. 16.15 Velkommen  
 
 Godkjenning av møteleder, referent, tellekorps og møteinnkalling  
 
 Godkjenning av dagsorden og tidsplan  
 
Kl. 16.25 STi-sak 47/13 Oppnevning av representanter til FUS  
 
Kl. 16.35 STi-sak 48/13 Oppnevning av representanter til FUL  
 
Kl. 16.55 STi-sak 49/13 Oppnevning av representant til Den Sentrale  
 
 Klagenemnd  
 
Kl. 17.15 STi-sak 50/13 Oppnevning av representant til LMU  
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Kl. 17.35 STi-sak 53/13 Diskusjonssak: STi-året 2013  
 
Kl. 18.15 Pause  
 
Kl. 18.30 STi-sak 51/13 Konteeksamen og innføring av tredje  
 
 semester  
 
Kl. 19.30 STi-sak 55/13 Fleksibel campus ved NTNU  
 
Kl. 20.15 Pause  
 
Kl. 20.30 STi-sak 52/13 Resolusjon om satsing på utdanning  
 
Kl. 20.45 STi-sak 56/13 Diskusjonssak om alkohol på campus  
 
Kl. 21.15 STi-sak 54/13 Innspill til saker LS2  
 
Kl. 21.30 Referatsaker  
 
Kl. 21.45 Eventuelt  
 
 Møtekritikk  
 
Kl. 22.00 Møtet heves! 
 
 
Gina Helstad ble godkjent som møteleder og Merete Falck ble godkjent som referent. 
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Tellekorps ble Anne Finstad og Jone Trovåg. Anne gikk etter første pause, og Trine 
Kvistad Lorentsen ble supplert inn. 
Studenttingssaker: 
 
 
STi-sak 47/13  Oppnevning av representant til FUS  
(Kl 16.17) Antall stemmeberettigede under saken: 18 
Andreas Nicolai Norberg er innstilt fra allmøte til sivilingeniør studentene. Det ble orientert 
om hvordan ordningen fungerer. Allmøte oppnevner og Studenttinget godkjenner dette.  
 
Kandidater:  Andreas Nicolai Norberg 
 
Vedtak: Andreas Nicolai Norberg ble valgt ved akklamasjon. 
 
 
STi-sak 50/13 Oppnevning av representant til LMU 
(Kl. 16.30) Antall stemmeberettigede under saken: 18 
 
Madeleine Lorås orienterte om valget. Det skal velges en fast og tre vara  
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representanter. 
 
Kandidater: 
Fast: Viktor Akse 
 Eivind Rindal 
Vara: 
 Simon Utseth Sandvåg (vara) 
 Eivind Rindal (vara) 
 
Viktor Akse og Eivind Rindal stilte til fast representant og Simon Utseth Sandvåg og 

Eivind Rindal stilte til vara. Kandidatene fikk presentere seg selv. 
Etterfulgt av en runde med utspørring.  

 
Vedtak: Viktor Akse ble valgt til fast representant til LMU ved skriftlig valg. 
 

Oppnevning av representant til 
LMU 

Valgt Stemmer Vekt 

Viktor Akse 
Eivind Rindal 

Simon Utseth Sandvåg (vara) 
Eivind Rindal (vara) 

Valgt 
Ikke 

1.vara 
2.vara 

12 
6 

13.5 
11.5 

 

 
 
 
 
 

 
 
STi-sak 49/13 Oppnevning av representant til Den Sentrale Klagenemnd 
(Kl. 16.52) Antall stemmeberettigede under saken: 18.  
Madeleine Lorås orienterer om valget. Det skal velges en fast representant for 1 år 

samt en vara. 
 
Kandidater:  
 Vilde Coward 
 Anne Finstad (vara) 
 
Det åpnes for en spørsmålsrunde. Valget av fast representant ble etterfulgt av valg til  
vara. Begge ble valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak:  Vilde Coward ble valgt som fast representant til Klagenemnda og 

Anne Finstad ble valgt som vara. Begge kandidatene ble valgt ved 
akklamasjon. 

 
STi-sak 48/13 Oppnevning av representant til FUL 
(Kl. 17.17) Antall stemmeberettigede under saken: 18.  
Madeleine Lorås orienterte. Det skal velges to kandidater, en for ett år og en for et  
halvt år.  
 
Kandidater: 
 Line Willersrud 
 Camilla Solheim 
 Susanne Mehus 
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Kandidatene fikk presentere seg selv, etterfulgt av en spørrerunde.  
Etter valg av representant for 1 år, trakk Line Willersrud sitt kandidatur. 
 
Vedtak:   Susanne Mehus ble valgt for 1 år med skriftlig valg. Og Camilla 

Solheim ble valgt for ett halvt år ved akklamasjon 
 
 
STi-sak 53/13 Diskusjonssak: STi-året 2013 
(Kl. 17.36) Antall stemmeberettigede under saken: 18. 
Simon Utseth Sandvåg orienterte.  
Saken ble diskutert i bolker, og saksbehandler tar med seg innspillene videre.  
 
Saksbehandling til møter:  

Kanskje kan Studenttingets medlemmer involveres mer før møtene, 
og få mer informasjon om hva som skjer med sakene i ettertid. 
Noen ønsker også flere og kortere møter. Studenttinget var noe 
splittet i spørsmålet om de ønsker kortere og mindre omfattende 
sakspapirer eller ikke. Mange liker de utfyllende papirene, mens 
andre vil være mer overordede. 

 
Informasjon:  
 Siden sist et bra tiltak. Få inn informasjon fra de man velger, la dem 

komme på møtene eller skrive i siden sist brevene. Stand 
aktiviteten har vært veldig bra i år, og vi har blitt sett.  

 
Sosialt:  
 Det oppfordres alle til å komme på møtepils. Og at andre sosiale 

eventer kan være fint. Ikke alle kan være med på møtepils. 
 
Annet: 
  
 
Pause kl 18.25 til kl 18.43 
 
 
STi-sak 51/13 Konteeksamen og innføring av tredje semester 
(Kl. 18.44) Antall stemmeberettigede under saken: 17. 
Vegard Vefring orienterte om saken. 
Og Mats Andreassen orienterte om dissensen til Madeleine, Sondre og Mats  
angående punktet om et tredje semester.   
Alternativer til saksbehandling: Avvise saken, utsette saken, behandle saken for så å  
avvise helheten, behandle saken med endringsforslag. 
 
Det ble åpnet for en kort debatt angående forslaget til Eivind. Skal Studenttinget 

diskutere saken? 
 
Dissens:  Madeleine Lorås, Mats Karsten Andreassen og Sondre Jahr 

Nygaard 
”Stryke punktet fra linje 142 til 145” 
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Det kom inn 7 endringsforslag til saken: 
 
Forslag 1: Fremmet av Eivind Rindal 

a) ”Avvise saken” 
b) ”Studenttinget NTNU mener at dagens ordning med 

konteeksamen bør fortsette. NTNU bør utrede hvilke fagfelt 
ordningen bør gjelde for og hvilken tiltak som kan brukes for å 
redusere praksisen med taktisk stryk” 

 
Forslag 2: Fremmet av Line Willersrud 
 ”Studenttinget velger å utsette saken” 
 
Forslag 3: Fremmet av Odd Magnus Trondrud  

Tilleggsforslag 
 ”Studenten må ha godkjent eventuelt obligatorisk opplegg i løpet av 

fagets ordinære løp for å ta eksamen.” 
 
Forslag 4:  Fremmet av Tina Melfjord 
 Endring linje 138-140 
 ”Endre ”flere” på linje 138 til ”alle” og fjerne fra ”enn i dag…” og 

resten av punktet, slik at punktet nå blir:  
 ”NTNU skal utvide ordningen med konting slik at den gjelder alle 

studenter.”  
 
Forslag 5:  Fremmet av Line Willersrud 
 Endre helheten til: 
 ”Studenttinget mener konteeksamen kun skal gis i sekvensielle 

fag.” 
 
Forslag 6:  Fremmet av Tina Melfjord 
 Endre/stryke 
 Fjerne ”og i all hovedsak basert på selvstudium” 
 Slik at punket blir: 
 NTNU skal på sikt gå mot en studiemodell med tre semester. I en 

slik modell skal det være mulig å ta nye fag også i 
sommersemesteret. Sommersemesteret skal være frivillig og man 
skal velge hvor mange studiepoeng man vil ta.” 

 
Forslag 7:  Fremmet av Ada A. Jordal 
 Stryke siste setning på linje 153-155 i punktet slik at punktet blir: 
 ”NTNU må sikre at økonomi ikke er avgjørende for at ett fakultet 

ikke har råd til å gi studentene sine en eksamensperiode også i 
august.” 

 
Prøvevotering for om alle skal få lov til å konte eller ikke. 10 for kont for alle. 6 for 

kont kun for de som trenger det for å gå videre til neste studieår.  
 
Endelig votering etter en lengre debatt. 
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Votering over forslag 1a: 3 for, falt 
Votering over forslag 2: 8 for, 1 avholdende, 8 for, falt 
Votering over forslag 5: 2 for, 15 mot, 0 avholdende, falt 
Votering over forslag 1b: 6 for, 10 mot 1 avholdende, falt 
Votering over forslag 4: 6 for, 6 mot, 4 avholdende, falt 
Votering over dissensen fra AU: 13 for, vedtatt 
Votering over forslag 6: falt 
Votering over forslag 7: 8 for, 6 mot, 3 avholdende, vedtatt 
Votering over forslag 3: 0 for, flertallet mot, falt 
 
 
 
Vedtak:  Studenttinget mener: 
 

• NTNU skal utvide ordningen med konting slik at den gjelder flere studenter 
enn i dag. Det skal ikke lenger være nødvendig å stryke i ett fag for å få ta 
eksamen i august. Alle studenter skal ha denne muligheten. 
 

• NTNU må sikre at økonomi ikke er avgjørende for at ett fakultet ikke har råd til 
å gi studentene sine en eksamensperiode også i august.  

 
 
Pause 20.35 til 20.45 
 
 
STi-sak 55/13 Fleksibel campus ved NTNU 
(Kl. 20.45) Antall stemmeberettigede under saken: 17. 
Sondre Jahr Nygaard orienterte om saken, og det ble debatt. 
Ekaterina Fedorova orienterte om dissensen sin. 
 
Dissens Ekaterina Fedorova: 

”NTNU må sikre tilstrekkelig infrastruktur for bruk av IKT-utstyr, for  
eksempel ved å ha flere kontakter tilgjengelig for PC” 
 

Det kom inn 2 endringsforslag til saken: 
 
Forslag 1:        Fremmet av Tina Melfjord  
 ”Stryke punktet på linje 229.” 
 
Forslag 2:  Fremmet av Eivind Rindal 
 Endre linje 230-231 til: 
 ”Det bør legges til rette for streaming med lyd og bilde fra de største 

forelesningsrekkene.” 
 
Votering over dissens: 8 for, 9 mot, falt 
Votering over forslag 1: 2 for, resten mot, falt 
Votering over forslag 2: 4 for, flere enn 4 mot, falt 
Votering over helheten: Vedtatt 
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Vedtak: Om fleksibel campus mener Studenttinget: 
 

• Digitalisering av utdanningen ved NTNU skal bidra til å øke studiekvaliteten, blant 
annet ved å bedre kontakt mellom foreleser og student og å skape en mer fleksibel 
undervisning. 

• NTNU må sikre tilstrekkelig infrastruktur for bruk av IKT-utstyr. 
• IKT-utstyr skal, så langt det lar seg gjøre, være universelt utformet. 
• NTNU skal tilby tilstrekkelig med IKT-utstyr for studenter som av ulike grunner ikke 

har verktøyet selv. 
• NTNU må bruke mulighetene digitalisering gir til å skape større rom for mer 

tilpasset undervisning.  
• Det skal være mulig å levere oppgaver digitalt. 
• For å sikre tilpasset opplæring skal forelesningsrekker på alle store basisfag 

være tilgjengelig på video. 
• Flest mulig av ressursene som NTNU sine studenter har tilgang til skal gjøres 

offentlig tilgjengelig 
 
 
 
STi-sak 52/13 Resolusjon om satsing på utdanning 
(Kl. 21.11) Antall stemmeberettigede under saken: 17.  
Simon Utseth Sandvåg orienterte. 
Det ble åpnet for en diskusjonsrunde, etter åpning for vedtak. Innspillene ble notert  
og vil bli tatt til etterretning senere. 
 
 
STi-sak 56/13 Diskusjonssak om alkohol på campus 
(Kl 21.22) Antall stemmeberettigede under saken: 17. 
Madeleine Lorås orienterte. 
Det ble så åpnet for en diskusjonsrunde. Innspillene ble notert og vil bli tatt til  
etterretning og oversendt til neste års Studentting. 
 
STi-sak 54/13 Innspill til saker til LS2 
(Kl 21.43) Antall stemmeberettigede under saken: 18. 
Simon Utseth Sandvåg orienterte. Har man innspill til internasjonal plattform ta  
kontakt med Elena. Det ble åpnet for en innspillsrunde, og innspillene ble notert. 
 
 
Referatsaker: 
 
Ref-sak 93-94/13  Referat fra AU og styret 
Siden sist fra AU og styret kommer i et nyhetsbrev senere. 
 
Ref-sak 95/13  Referat fra studentråd/allmøter 
AB: har hatt allmøte, Silje orienterte 
DMF: Marius orienterte 
HF: Elena orienterte. Hatt allmøte og valgt ny FTR. Humstart flyttes over til  
instituttene. 
IME: Ada orienterte. IME foreløpig positive til ForVei. 
IVT: Martha orienterte. Hatt allmøte og valgt ny FTR. 
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NT: Ingvild orienterte. Har hatt promouke med IME. Nå har de valg. 
SVT: Rikke orienterte. Har hatt allmøte. Det ble ikke valgt ny FTR, det skal gjøres  
senere. 
 
Ref-sak 96/13  Referat fra Velferdstinget 
Vilde Coward orienterte. Velferdstinget har endret faste økonomiske avtalene sine. Har  
vedtatt ny politikk om tannhelse. Vært mye i media. Oppfordring om å komme på VT møte  
tirsdag 26. november.  
 
Ref-sak 97/13  Referat fra råd, verv og utvalg 
Eivind Rindal orienterte om LMU. Knut orienterte om KK. 
 
Ref-sak 98/13  Referat fra SP-HiST og DMMH 
Trine Kvistad Lorentsen orienterte.  
 
Ref-sak 99/13  Referat fra NSO 
Ikke vært noe møter siden sist. 
 
Ref-sak 100/13  Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Ingen oppnevninger gjort, så ikke noe å referere. 
 
 
 
Eventuelt  

o STi skal arrangere julegløgg (mest sannsynlig) 11. desember. Alle 
STi medlemmer er invitert. 

o Vi skal dele ut mandariner og julekos. Alle blir invitert til å være med å 
dele ut ting. Det ble besluttet at det å gå rundt og dele ut er beste 
strategi. 

o Det er konstituerende møte i STi torsdag 28. november. Det STi-
medlemmene oppfordres å møte opp.  

 
 
Møtekritikk kl 22.20 
 
Protokolltilførsel  
«En stor minoritet i Studenttinget ønsket en mer grundig utredning i saken, det er  
derfor meget uheldig. At Studenttinget like vel tvinger gjennom vedtak i en  
kontroversiell sak kan konsekvenser. STi-2014 oppfordres til å ta en opp saken til ny  
behandling atter en grundig høringsrunde på alle fakultetene.» 
Signert: Eivind Rindal 
 
Møtet ble hevet klokken 23.05 
 
Navn/s/ 
Simon Utseth Sandvåg       Merete Falck /s/ 
        referent 


