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!!
MØTEREFERAT 

Studenttingsmøte xx/13 !
Dato: 03.04.14 - Møtetid: 16.15 - Møtested: Sted !!

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, Trine Kvistad Lorentsen, Elise Landsem  
  
Møteleder:  Martin Fredheim !!
Tilstede:         Representant fra: 
 Erling Søyland      AB 
 Øyvind Veel Svendsen    DMF 
 Yngvil Tøan Næsse (vara)    HF 
 Rune Frøhaug      HF 
 Harald Karmhus     HF 
 Kathrine Bache Nilsberg    HF 
 Anders Espeseth     IME 
 Kim Allgot (dro etter utspørringen)   IME 
 Jakob Kalvig Skogan (vara)    IME 
 Marta Ranestad     IME-AU 
 Oscar Hansen Federl, akklamert inn kl 20.10 IME 
 Simen Strømsøyen     IVT 
 Christoffer Nesse     IVT 
  !!
 Elisa Elmies      IVT 
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 Petter Tufte (vara)     IVT 
 Ellen Helstad      IVT-AU 
 Nicoline Korsvold     NT  
 Jone Trovåg      NT-AU 
 Amalie Grønfalten     SVT 
 Eli  Fyn Ullern      SVT 
 Tone Svendsen Endal     SVT 
 Maria Honerød      SVT 
 Eivind Rindal (kom 17.06)    SVT 
 Mats K Andreassen     SVT-Orgnest 
 Knut Figenschou     HF-Fafo 
 Elena Bogen Slydal     HF-Leder 
  
  
Forfall: 
 Sigurd Solberg Jakobsen    IVT 
 Camilla Rikardsen Solheim    HF 
 Sondre Solberg Lund     SVT 
 Line Willersrud      SVT !
Bakbenken:  
 (Noen var kun under utspørringen)     
 Thomas Øvestad     IME 
 Haakon Utby      Styret 
 Anne Finstad      VT-AU 
 Sindre Høgmo Johansen    KK 
 Vilde Coward      Leder VT 
 Henrik Stamnes Dahl     FTR-SVT 
 Magnus Aune Johnsen    IME 
 Tina Melfjord      LS NSO 
 Vegard Elde Vefring     IVT 
 Synøve Almås      FTR-SVT 
 Marus Myrhe Tufte     DMF 
 Torfinn Madssen     FTR-DMF 
 Jarle Aleksander Møller    LS NSO 
 Morten Mjelva      IME 
 Åsa Snilstveit Hoem     FUS 
 Knut Jørgen Vie     Konsernstyret SiT 
 Ida Kruger      IVT-HF 
 Espen B Knoll      IVT-HF 
 Mads Outzen      HF 
 Sofie Tendeland Pettersen    HF 
 Anne Helene Bakke     HF 
 Trine Kvistad Lorentsen    Leder SP-HiST 
 Sara Renton Skallist     IVT-SVT 
  
  
  !
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!! !
DAGSORDEN MED SAKSLISTE 

Dag dato Møterom, STED !!
Kl. 16.15 Velkommen ved Leder av Studenttinget 2014 
 Godkjenning av møteleder, referent, tellekorps og møteinnkalling 
 Godkjenning av dagsorden og tidsplan !
Kl. 16.30  Utspørring av styrekandidater !
Kl. 18.00 Pause med pizza !
Kl. 18.30 STi–sak 16/14 Studentombud !
Kl. 19.15 STi-sak 17/14 Budsjettprioriteringer !
Kl. 20.45  Pause !
Kl. 20.55 STi-sak 15/14 Levende Campus - diskusjonssak !
Kl. 22.00 Referatsaker !
Kl. 22.20  Eventuelt 
 Møtekritikk !
Kl. 22.30 Møtet heves! !!
* vedlegg !!!
Martin Fredheim ble godkjent som møteleder og Merete Falck ble godkjent som ref-
erent. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. !
Tellekorps ble Haakon Utby, Trine Kvistad Lorentsen og Elise Landsem !
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Studenttingssaker: !!
STi-sak /14  Utspørring av styrekandidatene 
Kl. 16.24 
Kandidatene fikk 3 min til startapell, etterfulgt av en runde utspørring, og en slut-

tapell. !
Pause med pizza kl 18.00 til 18.32 !!
STi-sak 16/14 Studentombud 
(Kl. 18.32) Antall stemmeberettigede under saken: 20 
Elena orienterte om saken  !
Saken ble diskutert. !
Endringsforslag: 
Strykningsforslag 1 forslag fremmet av Eivind Rindal: 
 Saken utsettes frem til neste møte, slik at Studenttinget kan fatte et 

best mulig vedtak. 
Votering: 
Strykningsforslag 1: 
 For: 1, mot 19 
AUs innstilling 
 For 19, mot 1 !
Vedtak: Studenttingets forslag til mandat til Studnetombud: 

- Studenttinget diskuterer Studentombudets rolle ved NTNU 
- Studenttinget vedtar forslag til mandat for Studentombudet ved NTNU 
- Studenttinget vedtar at arbeidsutvalget får mulighet til redaksjonelle endringer 

i dokumentet. !!!!
STi-sak 17/14 Budsjettprioriteringer 
(Kl. 19.19) Antall stemmeberettigede under saken: 20, men 21 før stemming. 
Knut orienterte om saken, deretter ble saken diskutert !
Endringsforslag: 
Knut orienterte om dissens 1, hvor Knut, Jone og Marta ønsker en endring på linje 

204-205 til: “NTNU skal finansiere er endret og forbedret LAOS 
med mer omfattende opplæring og med et større fokus på faglig og 
pedagogisk kompetanse.” !!!
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Mats orienterte om dissens 2, hvor Mats ønsker et 4. punkt om norskkurs. 
 “NTNU skal legge til rette for norskkurs for alle internasjonale stu-

denter som ønsker det.” !
Endringsforslag 1, fremmet av Eivind Rindal 
 Endre punkt 3 til “Styrke studentaktiv forskning.” !
Endringsforslag 2, fremmet av Erling Søyland (trukket av Erling under debatten) 
Endre innstilling, ved å endre rekkefølge, legge til et ekstra punkt og fjerne et punkt, 

slik at innstillingen blir: 
 “1: NTNU skal legge til rette for at alle internasjonale studenter skal 

få tilgang til norskkurs ved starten av skoleåret 
 2: NTNU må finansiere ForVei (…) 
 3: NTNU skal opprette et studentombud ved universitetet” !
Endringsforsalg 3, fremmet av Nikoline Korsvold og Elisa Elmies 
Bytte plass på linje 201 og 203 slik at prioritert liste blir: 
 “1: ForVei 
 2: Studentombud” !
Endringsforslag 4, fremmet av Erling Søyland 
Tilleggspunkt, med prioritering 1 
 “NTNU skal sørge for at alle internasjonale studenter får tilgang på 

norskkurs ved starten av skoleåret.” !
Endringsforslag 5, fremmet av Øyvind Veel Svendsen 
Omprioritering: 
 “1: Multimediesenteret 
 2: Studentombud 
 3: ForVei” !
Voteringsforslag 1, fremmet av Eivind Rindal 
 “Foreslag skriftlig votering ved preferansevalg med inntill 4 priori-

teringer.” 
 “Suksident skriftlig votering til punktene i rekkefølge.” !
Prøvevotering kl 20 på om Studenttinget ønsker 3 eller 4 punkt: 
For: 13 mot: 7 !
Votering: 
Prefferansevalg eller ikke: Flertall for prefferansevalg 
  
Studenttinget skal velge prioriteringer via prefferansevalg. Først skal det bestemmes 

om man ønsker å bestemme om det skal være 3-4 prioriteringer før 
eller etter skriftlig valg. 

Votering over om man skal velge antall prioriteringer før eller etter skriftlig valg: !!
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For å velge antall først: 12, mot å valge antall først: 9 !
Valg på antall prioriteringer 
Fire prioriteringer: flertall !
Pause. 20.50 frem til kl 21.00 !
Skriftlig votering, hvor man kan stemme over 4 punkter i prioritert rekkefølg. Prioritet 

1 får en hel stemme, prioritert 2 får 1/2 stemme og så videre. Stu-
denttinget kan nå ikke skrive opp flere enn 4 punkter.  !!!

Vedtak:  Studenttingets prioriterte budsjettprioriteringer 
 1: Studentombud 
 2: ForVei 
 3: Multimediasenteret 
 4: Norskkurs !!!
STi-sak 15/14 Levende Campus - diskusjonssak 
(Kl. 21.02) Antall stemmeberettigede under saken: 21 
Merete og Jone orienterte om saken. Det ble åpnet for spørsmål til saksbehan-

dlerne. !
Møteleder ønsker delt debatt rundt regelverket og så konsekvensene !
Innspill i debatten: 
- Kan konsulenten til VT få særskilt tillatelse til å booke rom.  
- Hvordan blir prioriteringen om flere ønsker å booke samme rom. 
- Elena orienterte om hva som kom opp på linjelederforumet. De var med på å ha 

sterkere sanksjoner, og et mer bindende regelverk og ha en slags 
kontrakt 

- Mats orienterte om hvorfor han kun ville ha det som en diskusjonssak 
- En del mangler i saksdokumentet 
- Ingen konsekvenser 

- Saksdokumentet omhandler i stor grad på undervisningsrom/rom “eid” av NTNU 
- Knut Jørgen orienterte om SiTs nye pilotprosjekt 
- Må ikke skje en for stor byråkratisering, slik at små, delvis spontane arrangement 

sliter. Tydeligere om at dette ikke er hensikten 
- Jone orienterte om at dette ikke er tilfelle, og mange av de regelendringene hvor 

det kan virke som om det blir mye byråkrati er mest beregnet 
for store arrangementer. 

- Må gjerne gjøre det tydeligere hva som er skillene mellom hva !
Litt mer flytende rundt både konsekvenser og regelverk 
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- Saksbehandlerne ble oppfordret til å komme til linjelederforumet til Dragvoll 

- De har ikke kontorer og campus brukes på en helt annen måte 
- Hva skjer med gruppene som ikke har en ren tilknytning til NTNU 
- Kategorisering av arrangementer? 

- Klare rammer for hvor du kan søke og hva man kan ha hvor? 
- Et standardkort for å få tilgang til alle de viktigste fellesarealene? 
- Vanlig norsk lov gjelder 
- Stadig strengere konsekvenser ved gjentatte regelbrudd 

- Prikkesystem? 
- Lite informasjon om de ulike rommene på romres. Er man fra et annet campus, kan 

det være vanskelig å vite hva slags rom man får. 
- Står størrelse og enkelte spesifikasjoner på romres, og det finnes et kart, men 

ikke på romressiden. Burde kanskje være der 
- Skille mellom ulike brudd på reglene 

- Oppførsel, støy, renslighet 
- I hovedsak så er organisasjonen ansvarlig, hvertfall for å finne ut hvem som har 

gjort noe, spesielt vandalisme. 
- Hvordan skille mellom ulike undergrupper? 
- Man kan booke ulike rom, men så etter 4 kan det være at man ikke kommer seg inn 

på rommet igjen 
- Utearealer? Finnes få regler for bruk av utearealer? 

- Vanlige fellesarealer/uteområder 
- Norsk lov med hansyn til drikking 
- Prikk om man som organisasjon også ødelegger et uteareale? 

- Ikke konkrete regler for antall alkoholenheter. Heller regle mot synlig berusethet 
- Organisasjoner bør tenke over hvor mye man vil sjenke sine deltagere 

- Skal det være greit å ha fest på campus? 
- Ref. RUKA? 

- Stands på Dragvoll, ikke diskriminere andre 
- Fellesregelverk for hele universitetet 

- 2-3 kontaktpersoner er ønskelig (linjelederne NT) 
- Utesengelse i kombinasjon med prikkesystem 
- Bot er veldig forskrekkende, så må tenke noe rundt dette !!!
Referatsaker: !
Ref-sak xx/13  Referat fra studentråd 
- Erling Søyland refererte fra AB 
- Torfinn Madssen refererte fra DMF 
- Rune Frøhaug refererte fra HF 
- IME ikke tilstede 
- IVT ikke tilstede 
- Yngve Hereide refererte fra NT 
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- SVT ikke tilstede 
!
!
!
Referat fra Velferdstinget 
Vilde Coward refererte fra velferdstinget. 
 -Psykisk helse 
 - Boliger 
 - StudiebyEN !
Referat fra råd, verv og utvalg 
- Andreas Norberg refererte fra FUS 
- Knut Figenschou orienterte fra UU 
- Knut Figenschou orienterte fra fakultetsforum 
!
Referat fra SP-HiST 
Trine Kvistad Lorentsen orienterte fra SP-HiST !
Referat fra NSO 
Elena Bogen Slydal orienterte fra landsmøtet, og fra NSO. !
Vedtak: Til orientering/etteretning. !!!
Eventuelt  

o Mats Andreassen orienterte om styrevalget, og oppfordret 
sterkt folk til å få folk til å stemme 

o Mats Andreassen orienterte om valgvaken på kontoret kl 20 
o Vilde Coward orienterte om en pris som deles ut til organsisas-

joner som har gjort en god innsats for studentene de(t) siste 
årene/et, forslag kan sendes til VT 

o 10 mai blir det MGP fest på kontoret !!
Møtekritikk 
Tatt til etterretning !
Møtet ble hevet klokken 22.54 !!!
Navn/s/ 
Elena Bogen Slydal       Merete Falck/s/ 
        referent


