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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 08/14 

 
Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen 

 
 
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 Studentorganisasjon 
 Studentmedia 
 
Referent:  Andreas Noteng 
 
Tellekorps:   Christian Tangene, Elise Landsem og Hans Petter Kleppan 
  
Møteleder:  Tina Melfjord 
 
Tilstede:        Representant fra: 

Øyvind Veel Svendsen DMF 
Kathrine Bache Nilsberg HF 
Harald Aksnes Karmhus HF 
Rune Frøhaug (fra ca. 17:40) HF (vara) 
Trine Erfjord Meling IME 
Anders Espeseth IME 
Jakob Kalvig Skogan (fra 17:30) IME 
Simen Strømsøyen IVT 
Elisa Elmies IVT 
Sigurd Solberg Jakobsen IVT 
Christoffer Vikebø Nesse (fra 18:40) IVT 
Ellen Helstad IVT / AU 
Nicoline Korsvold NT 
Jone Trovåg NT / AU 
Henrik Stamnes Dahl SVT 
Eli Fyhn Ullern SVT 
Kristian Hovd Sjøli SVT 
Maria Honerød SVT 
Sondre Lund SVT 
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Tone Svendsen Endal SVT 
Elena Bogen Slydal Leder 
Knut Nicholas Figenschou Fafonest 

 
 

Forfall: 
 Erling Søyland     AB 

Eivind Rindal     SVT 
Line Willersrud     SVT 
Marta Havåg Ranestad   IME 
Simen Strømsøyen    IVT 
 

 
Bakbenken:  

Sindre Høgmo Johansen   KK 
Elise Landsem    NTNU styrerep 
Christian Tangene    NTNU styrerep 
Torfinn Støve Madssen   FTR-DMF 
Hans Petter Kleppan    Nestleder VT 
Synne Grønvold    Leder SP-HiST 
Madeleine Lorås    FTR-IME 
Ingvild Hoff     NT 
Morten Telle     DMMH 
Susanne Mehus    FUL / IME 
Åse Hestnes     Studentersamfundet 
 
 
    

 
Tina Melfjord ble godkjent som møteleder og Andreas Noteng ble godkjent som 
referent. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Tellekorps ble Christian Tangene, Elise Landsem og Hans Petter Kleppan. 
 

 
Studenttingssaker: 
 
STi-sak 30/14  Valg av vararepresentant til NSOs LS  
(Kl. 17:22) Antall stemmeberettigede under saken: 17. 
Elena Slydal orienterte om saken 
 
Kandidater: Martin Fredheim 
 
Kandidaten hadde sendt inn presentasjon på forhånd, var ikke til stede for å svare på 

spørsmål. 
Votering: Valgt ved akklamasjon 
 
 

Vedtak: «Martin Fredheim er valgt inn som 4. vararepresentanter til NSOs LS» 
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STi-sak 18/14 Oppnevning av representanter til LMU 
(Kl. 17:25) Antall stemmeberettigede under saken: 17  
Elena Slydal orienterte om saken 
 
Kandidater:  Ingen kandidater 

 

Vedtak:   «Saken utsettes til neste ordinære Sti-møte» 
 
 
STi-sak 19/14  Oppnevning av representanter til FUL 
(Kl. 17:27) Antall stemmeberettigede under saken: 17.  
Elena Slydal orienterte om saken 
 
Kandidater: Kristian Hovd Sjøli 
 
Kristian presenterte seg, og svarte på spørsmål. 
 
Votering: Valgt ved akklamasjon 
 
 

Vedtak: «Kristian Hovd Sjøli ble valgt inn som fast representant til FUL» 
 
 
 
STi-sak 24/14  Oppnevning av vararepresentat til Den Sentrale Klagenemnd 
(Kl. 17:30) Antall stemmeberettigede under saken: 17.  
Elena Slydal orienterte om saken 
 
Kandidater: Iris Tveiten 
 
Votering: Valgt ved akklamasjon  
 
 

Vedtak: «Iris Tveiten ble valgt inn som vararepresentant til DSK» 
 
 
Ref-sak 48/14 Referat fra SP-HiST og DMMH 
(Kl. 17:33) 
Morten Telle orienterte fra Studentrådet DMMH 
 
 
STi-sak 25/14  Oppnevning av representanter til RFSF  
(Kl. 17:34) Antall stemmeberettigede under saken: 18.  
Elena Slydal orienterte om saken 
 
Kandidater: Maya Hjørnevik, Per-Dimitri Sønderland 
Vara: Ingen kandidater 
 
Votering: Maya Hjørnevik og Per-Dimitri Sønderland ble valgt ved akklamasjon 
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Vedtak: «Maya Hjørnevik og Per-Dimitri Sønderland oppnevnes som faste 

representanter til RFSF. Oppnevning av vararepresentant utsettes til 
neste ordinære Sti-møte» 

 
 
STi-sak 27/14  TV-aksjonen 
(Kl. 17:40) Antall stemmeberettigede under saken: 19.  
Elena Slydal orienterte om saken 
 
Arbeidsutvalgets innstilling: 
 «Studenttingets nettside og sosiale medier kan brukes til rekruttering av 

bøssebærere og informasjon om TV-aksjonen. Studenttingets leder 
fortsetter å delta i FAK så lenge dette ikke går på bekostning av arbeidet 
som skal gjøres for Studenttinget og på kontoret.» 

 
Votering: Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: «Studenttingets nettside og sosiale medier kan brukes til rekruttering av 
bøssebærere og informasjon om TV-aksjonen. Studenttingets leder 
fortsetter å delta i FAK så lenge dette ikke går på bekostning av arbeidet 
som skal gjøres for Studenttinget og på kontoret.» 

 
 
STi-sak 29/14  Diskusjonssak: Ny E-læringsplattform 
(Kl. 18.55)   
Knut Figenschou orienterte om saken 
Innspillene tas med videre. Om mulig vil høringsfristen bli utvidet. 
 
 
PAUSE 18.14 – 18.35 
 
STi-sak 28/14  Opptak til NTNU 
(Kl. 19.10) Antall stemmeberettigede under saken: 19.  
Knut Figenschou orienterte om saken 
 
Arbeidsutvalgets innstilling: 
 Studenttinget mener 
 

 at det er positivt om NTNU velger å ha studieprogram med på 
forsøksordningen til  
KD om spesielle opptakskrav for å sikre bedre kvalifiserte studenter til 
universitetets ulike program. 

 at NTNU skal gi en finansiell garanti til fakulteter/institutter som velger 
å bli med på en prøveordning med spesielle opptakskrav, for å sikre 
økonomien og fungere som en gulrot for eieren av studieprogrammet. 

 at forsøksordningen blir evaluert i etterkant av opptakene av 
studenter, der det legges vekt på søknadstall, frafall og 
gjennomstrømning.   
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 at det innføres en forsøksordning med minimumskarakter 4, i 
grunnstudier i språk, og i studieprogram hvor språkemner er en 
del av studieplanen, som det undervises i på den videregående 
skolen, altså norsk/nordisk, engelsk, fransk, tysk og spansk.  

 at det innføres en forsøksordning med for grunnstudier innenfor 
økonomi med fagkrav om matematikk R1 eller matematikk S1 og 
S2. 

 at det bør etableres en samordning av opptaket av internasjonale 
søkere til masterutdanninger. Det bør også opprettes en felles, 
nasjonal søknadsportal for søking til alle masterutdanninger i 
Norge, slik at vi får et opptakssystem som er enkelt og oversiktlig 
for søkeren.  

o at denne nasjonale enheten får myndighet til å 
diskvalifisere søkere som ikke fyller de generelle kravene 
til opptak, og at det således ikke blir mulig for det enkelte 
lærestedet å overprøve verifiseringskontoret på dette 
punktet. 

o at det ikke er ønskelig å opprette nye organisasjoner for å 
utføre de ulike arbeidsoppgavene i et nytt system, men at 
disse best kan løses der det allerede i dag finnes nasjonal 
kompetanse på de aktuelle områdene. 

 
Forslag 1: Fremmet av Rune Frøhaug (HF) og Christoffer Nesse (IVT): 

Stryk hele kulepunkt 4 (fom. linje 13) 
 
Forslag 2: Fremmet av Forslag 1 fra Tone Svendsen Endal (SVT): 

Linje 14, tillegg etter «i grunnstudier i språk»: eller på et nivå tilsvarende 
B1 etter retningslinjene utarbeidet av Europarådet 

 
Forslag 3: Fremmet av Sondre Lund (SVT): 

Endre linje 17-18 til: 
at det innføres en forsøksordning for grunnstudier innenfor økonomi med 
fagkrav om matematikk R1 eller matematikk S1. 

 
Forslag 4: Fremmet av Kathrine Bache Nilsberg (HF): 

Punkt 4 linje 15: Stryke «norsk/nordisk» 
 
Votering  
Forslag 1: Forslaget falt mot 5 stemmer 
Forslag 2: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
Forslag 3: Forslaget falt mot 8 stemmer 
Forslag 4: Forslaget ble vedtatt, 5 avholdende 
Helheten: Helheten med endringer ble enstemmig vedtatt 
 
 

Vedtak: Studenttinget mener 
 

 at det er positivt om NTNU velger å ha studieprogram med på 
forsøksordningen til  
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KD om spesielle opptakskrav for å sikre bedre kvalifiserte studenter til 
universitetets ulike program. 

 at NTNU skal gi en finansiell garanti til fakulteter/institutter som velger 
å bli med på en prøveordning med spesielle opptakskrav, for å sikre 
økonomien og fungere som en gulrot for eieren av studieprogrammet. 

 at forsøksordningen blir evaluert i etterkant av opptakene av 
studenter, der det legges vekt på søknadstall, frafall og 
gjennomstrømning.   

 at det innføres en forsøksordning med minimumskarakter 4, i 
grunnstudier i språk eller et nivå tilsvarende B1 etter 
retningslinjene utarbeidet av Europarådet, og i studieprogram 
hvor språkemner er en del av studieplanen, som det undervises i 
på den videregående skolen, altså engelsk, fransk, tysk og 
spansk.  

 at det innføres en forsøksordning med for grunnstudier innenfor 
økonomi med fagkrav om matematikk R1 eller matematikk S1 og 
S2. 

 at det bør etableres en samordning av opptaket av internasjonale 
søkere til masterutdanninger. Det bør også opprettes en felles, 
nasjonal søknadsportal for søking til alle masterutdanninger i 
Norge, slik at vi får et opptakssystem som er enkelt og oversiktlig 
for søkeren.  

o at denne nasjonale enheten får myndighet til å 
diskvalifisere søkere som ikke fyller de generelle kravene 
til opptak, og at det således ikke blir mulig for det enkelte 
lærestedet å overprøve verifiseringskontoret på dette 
punktet. 

o at det ikke er ønskelig å opprette nye organisasjoner for å 
utføre de ulike arbeidsoppgavene i et nytt system, men at 
disse best kan løses der det allerede i dag finnes nasjonal 
kompetanse på de aktuelle områdene. 

 
 
 

Referatsaker 
(19:30) 
 
Ref-sak 51/14 STi-møte 07/14 
Vedtatt 
 
Ref-sak 42/14 AU-møte 14/14-15/14 
Tatt til orientering 
 
Ref-sak 53/14 AU-medlemmene referer kort 
Viser til «Siden sist» 
 
Ref-sak 54/14 Referat Styret 
Viser til «Siden sist» 
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Ref-sak 55/14 Referat fra Studentråd/allmøter 
Torfinn Madssen orienterte fra DMF 
Rune Frøhaug orienterte fra HF 
Madeleine Lorås orienterte fra IME 
Ingvild Hoff orienterte fra NT 
 
Ref-sak 56/14 Referat fra Velferdstinget 
Hans Petter Kleppan orienterte Velferdstinget 
 
Ref-sak 57/14 Referat fra råd, verv og utvalg sti innstiller til 
Ingenting å referere 
 
Ref-sak 58/14 Referat fra SP-HiST og DMMH 
Synne Grønvold orienterte fra SP-HiST 
 
Ref-sak 59/14 Referat fra NSO 
Elena Slydal refererte 
 
Ref-sak 60/14 Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Ingenting å referere 
 
Eventuelt  
Elena Slydal: Ønsker innspill til hva representantene ønsker å lære mer om på 

seminaret. Husk påmelding. 
 
Synne Grønvold (SP-HiST): 

Minnet om studentkravet og oppfordret til å være med å spre ordet. 
 
 
Møtekritikk 
Tatt til etterretning. 
 
 
 
Møtet ble hevet klokken kl. 20.02 
 
 
 
 
Elena Bogen Slydal /s/ 
Leder       Andreas Noteng/s/ 
       referent 
 




