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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 07/16 

 
Dato: 29.09.16- Møtetid: 17:15 - Møtested: Gråkallen, Øya Helsehus 

 
 

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: Hege Hoem Spjøtvold 
 
Ordstyrer: Tina Melfjord 

 

Tellekorps: Ida Jodanovic, Benjamin Gjermstad og Ola Bolstad 
 

       

Representant fra: 

Håkon A. Aanerud 
Camilla Perander (vara) 

Ålesund 
Ålesund 

Nirjua Sivakumar 
Bente Bækkelien  

DMF 
FLT  

Stine Nordø FHS  
Charlotte Teigen 
Felipe Fawceet 
Petter Stai 

HF 
HF 
HHiT 

Thomas Hesselberg  Gjøvik  
Julie Heiberg (vara) 
Shaganaa Lelvenathan (vara) 

Gjøvik  
Gjøvik 

Siri Arnesen  AB  
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Magnus Johannesen  
Simen D. Mildal 
Birgit V. Isungset 

IVT 
IVT 
IVT  

Ane Vorhaug 
Fredrik Oterhals 
Bendik Deraas  

IVT 
IIE 
IME  

Thomas Kallevik 
Lars Føleide 

IME 
IME 

Gørild Boldvik (vara)  FT 
Sondre Stai NT 
Magnus Skarpnes  SVT  
Philip Lautin Jackson 
Eivind Rindal 
Mikkel Lindheim  (vara) 
 

SVT 
SVT 
SVT 
 
 

  

 

Forfall:  

  
Kersti Kesper 
Martin Koen Hongset 
Tommy Brodersen 
Tonje Wei Fiskvik 
Anders Martinsen 
Erlend Børseth 
Raja Gopal  

Ålesund 
FT 
FT 
Gjøvik 
Gjøvik 
HF 
IVT  

Muhammad Mamoon Ahmad  IVT  
Reza Kazmi  IVT  
Petter Stai 
Renate M. Sørgård 
Emilie Rygg Vold 
Tord Standnes 
Aslak Todal 

HhiT 
HF 
FHS 
SVT 
NT 

 

Bakbenken:  

 Jone Trovåg    Leder STi 

 Stein Olav Romslo   Fafo-STi 

 Marte Øien    Nestleder – STi 

 Kristian H. Sjøli    Studdem – STi 

 Amanda Giske    Info – STi 

 Ole-Jacob Oosterhof   Stedlig leder Gjøvik – STi 

 Ida M. Jodanovic   Leder Velferdstinget 

 Ingvild Sørlie    NTNU-styret 

 Dennis Bogen    NTNU-styret 

 Kim Allgot    NTNU-styret 

 Ola Bolstad    SRS-FT 
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 Ole - Martin Fyen   FTV - IVT 

 Stig – Martin Liavåg   FTV - NT 

 Simen Ringdahl    FTV – NT 

 Morten Djupdal    FTV – FLT 

 Benjamin Gjermstad   vara STi 

 Maria Honerød    UU 

 Fredrik Smiseth    Under Dusken 

  

 

 

 

Tina Melfjord ble godkjent som møteleder og Hege Hoem Spjøtvold ble valgt som 

referent. Tellekorps ble Ida Jodanovic, Benjamin Gjermstad og Ola Bolstad 

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.  

 

STi-sak 28/16 Retningslinjer for preferansevalg 
(17.25)  Antall stemmeberettigede: 26 

Stein Olav Romslo orienterte i saken. 

 

Det kom inn forslag om å gå rett til votering 

 

Votering over å gå rett til votering – flertall 

 

Votering: 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

«Studenttingets retningslinjer for preferansevalg 
Vedtatt av Studenttinget NTNU 29.09.2016. 
Forslag på kandidater må være innmeldt innen den frist som er fastsatt for det enkelte valg. 
Valget gjennomføres på angitte stemmesedler. 
Valg av faste representanter gjennomføres først. Valg av eventuelle vararepresentanter 
gjennomføres i nytt valg, etter de samme retningslinjene som er beskrevet under. 

Definisjoner 
Gjenstående kandidat: En kandidat som hverken er ekskludert fra valgoppgjøret, eller 

erklært valgt. 
Kandidatens overskudd: Differansen mellom kandidatens stemmetall og valgtallet, dersom 

kandidaten blir erklært valgt. 
Kandidatens stemmetall:  Summen av vektene til de stemmesedlene som er knyttet til 

kandidaten i denne runden. 
Stemmeseddelens vekt: Den verdien stemmeseddelen har i en gitt runde. I begynnelsen 

av valgoppgjøret har alle stemmesedler vekt lik 1,00, men denne 
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kan reduseres dersom stemmeseddelen overføres fra en 
kandidat som blir erklært valgt, og til en annen kandidat. 

Valgtallet: Det stemmetallet en kandidat må oppnå for å bli erklært valgt. 
Beregnes ved å telle antall tellende stemmesedler. Summen 
divideres med antall representanter som skal velges pluss 1. Til 
svaret legges 0,01. Desimaler fra og med den tredje strykes. 
Summen kalles valgtallet. 

Fremgangsmåte ved preferansevalg 
1. Velgeren skal sette opp kandidatene i foretrukket rekkefølge, nummer 1 er den høyst 

foretrukne kandidaten. Velgeren avgjør selv hvor mange kandidater som skal 
prioriteres. 

2. Stemmesedler som inneholder andre navn enn de som er oppført som kandidater 
skal forkastes. Stemmesedler som ellers ikke samsvarer med punkt 1 skal forkastes. 
Alle ikke-forkastede stemmesedler er tellende, også blanke stemmesedler. 

3. Ved valgoppgjøret tas det utgangspunkt i valgtallet. Kandidater som har et antall 
førstestemmer slik at de når valgtallet er valgt. 

4. En kandidat valgt etter punkt 3 har et overskudd. Dersom flere erklæres valgt skal 
kandidatenes overskudd summeres. Det samlede overskuddet skal legges til 
stemmetallet for den kandidat som fikk færrest stemmer, også om dette er null. 
Dersom denne kandidat dermed får et stemmetall som er høyere enn stemmetallet til 
kandidaten med nest lavest stemmetall, skal stemmeoverskuddet til den kandidaten 
som har høyest stemmeoverskudd fordeles etter reglene i punkt 5. Dersom det nye 
stemmetallet er lavere, se punkt 6. 

5. Stemmeoverskuddet til den kandidat som har størst overskudd divideres med antall 
stemmesedler hvor denne kandidaten står på førsteplass. Denne kvotienten utregnes 
med to desimaler, rundet ned, og angir vekten i andre tellerunde av de stemmesedler 
hvor denne kandidat er oppført som nummer 1. Disse stemmesedlene fordeles så 
videre til de kandidater som er oppført som nummer 2. Antall stemmesedler som blir 
overført multipliseres med stemmesedlenes vekt, og produktet legges til stemmetallet 
vedkommende fikk i foregående tellerunde. Dersom flere kandidater er valgt med 
samme overskudd, blir det avgjort ved loddtrekning hvilket overskudd som overføres 
først. 

6. Når det samlede stemmeoverskudd i en runde er lavere enn differansen mellom de 
to kandidatene med lavest stemmetall, skal kandidaten med lavest stemmetall 
strykes fra valgoppgjøret. Stemmesedler tilknyttet kandidaten overføres til neste 
prioriterte kandidat på hver stemmeseddel. 

7. Dersom ikke mange nok kandidater oppnår valgtallet etter reglene ovenfor, fortsetter 
opptellingen slik at det ses bort fra kandidaten med lavest stemmetall. Er det to eller 
flere kandidater som har det samme stemmetall foretas loddtrekning for å bestemme 
hvem som skal ses bort fra. Stemmesedler tilknyttet kandidaten overføres til neste 
prioriterte kandidat på hver stemmeseddel. Dette punktet gjentas til en kandidat når 
valgtallet. 

8. Valgoppgjøret fortsetter til det antall kandidater som skal velges er erklært valgt. 
Dersom antallet gjenstående kandidater er likt antall ledige plasser erklæres de 
gjenstående kandidatene som valgt. 

9. Dersom det skal benyttes kvotering må valget gjennomføres som om det skulle 
velges én representant mer enn det som er fastsatt. Slik prosedyre gjentas til en 
kandidat som oppfyller kvoteringskriteriene blir erklært valgt. Så byttes denne 
kandidaten ut med den sist valgte kandidaten i det ordinære valgoppgjøret.» 
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STi-sak 25/16 Organisering av Studenttinget NTNU 
(17.30) Antall stemmeberettigede: 26 

Kristian H. Sjøli redegjorde for saken. 

Marte Øien orientert for AU sin innstilling 

Jone Trovåg orientert for dissens 

Sondre Stai orienterte for dissens 

KK orientert om uttalelsen sin 

Møteleder orienterte om framgangsmåten i saken 

 

Votering over hvilken rekkefølge: Forslaget falt 

 

Det ble åpnet for spørsmål før det ble gått til debatt.  

 

Prøvevotering :  under 25 representanter :  5 

 25 representanter:  15 

 over 25 representanter: 8 

 

Prøvevotering: 

17 repr 19 repr 21 repr 23 repr 25 repr 27 repr 29 repr 31 repr 

0 for 1 for 5 for 12 for 23 for 27 for 29 for 31 for 

 

Prøvevotering 

25 repr 27 repr 

19 stemmer for 7 stemmer for 

 

Diskusjon over modell 1 

Prøvevotering: Ta inn F 1.2.1 hvis man skal ha modell 1: Enstemmig 

 

Diskusjon modell 2: 

Prøvevotering: F 2.2.2.: Mot 1 stemme 

Prøvevotering F 2.3.3: Enstemmig 

F. 2.2.1 og F 2.3.1 og F 2.3.2 ble trukket 

 

Diskusjon modell 3: 

Prøvevotering: F 3.1.2: Enstemmig 

Prøvevotering: F3.2.3: Enstemmig 
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Prøvevotering F 3.3.2: Enstemmig 

 

Forslag F 3.1.1 og nedover trekkes 

 

Pause kl. 19: 45 – 20:00 

 

Diskusjon over modell: 

Prøvevotering over modell 1: 12 for, 14 mot 

Prøvevotering over modell 2 11 for, 15 mot 

Prøvevotering over modell 3: 3 for, 18 mot 

 

Det ble satt strek kl. 20:50 

 

Prøvevotering over å ha med FTV: 11 for og 14 mot, 1 avh 

Prøvevotering 2 over å ha med FTV: 10 for, 14 mot, 2 avh 

Votering over å åpne strek kl. 21:45: åpnet 

 

Prøvevotering over modell 1: 17 

Prøvevotering over modell 2: 12 

Prøvevotering over modell 3: 21  

 

 

PAUSE kl. 22:05 – 22:15 

 

 

STi-sak 27/16 Reglementsendring 
(22.15) Antall stemmeberettigede: 26 

Tina Melfjord orienterte over voteringsrekkefølgen. 

Det ble åpnet for spørsmål til saken. 
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Votering: 

Votering over F 2.1.1 Falt mot 10 stemmer 

Votering over F 3.1.2 Vedtatt med 22 stemmer for 

Votering over F 3.2.3 Vedtatt med 24 stemmer for  

Votering over F 3.3.2 Enstemmig vedtatt 

Votering over F 0.2.6 Falt 

Votering over F 0.2.5 Vedtatt med 21 stemmer for 

Votering over F 0.3.1 Vedtatt med 23 stemmer for 

Votering over F 0.1.1 Enstemmig 

Redaksjonell fullmakt til AU: Vedtatt 

 

 

Vedtak: 

«Studenttinget består av 25 representanter. 

 

Kun enkeltstudenter ved NTNU kan stille til valg og motta stemmer i valget. 

 

Representanter velges ved urnevalg fra NTNU i Trondheim, NTNU i Gjøvik og NTNU 

i Ålesund. Mandatene fordeles ved Huntington-Hill-metoden. 

 

Enhetene NTNU Gjøvik og NTNU i Ålesund sikres to mandater hver ved kvotering. 

 

Fakultetene sikres ett mandat hver ved kvotering.» 

 

 

STi-sak 29/16 Organisering av AU - diskusjonssak 
(22.30) Antall stemmeberettigede: 26 

Kristian H. Sjøli orienterte i saken. 

 

Innspill: 

Ønsker man at personer som innstiller til Studenttinget skal være valgt av tinget? 

Prinsipielt ja – må finne en løsning for stedlig ledere 

Full forslagsrett, møterett og friere 

 

Spm 2: Hvilken valgperiode ønsker man? 

Kontinuitet 

Leder bør velges i samme periode som STi 

Hvilken periode bør STi sitte 

Styret på sommer og AU til jul – snakk med NTNU om tilrettelegging for praksis 

Vanskelig å endre på styreperioden 

Overlapp er vanskeligere med 2 valgperioder 

Være ny og lære sammen er veldig viktig 

2 mnd overlapp for 1 person 

Vanskelig å komme inn i ett satt AU 
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Veiledning på master er ikke nødvendigvis når det er praksis 

Gamle SP-HiST metoden 

Enhver sittende STi sin ledelse 

God tid til overlapp om sommeren 

Uheldig å ikke sitte 1 år i en stilling – internkonstituering 

Viktig å jobbe med samme Studentting i 1 helt år 

 

Spm 3: Hvor mange personer mener man er fornuftig å ha i AU? 

Stedlig ledelse, reduser med 1 på heltid i Trondheim, ha samme antall på deltid, men 

kanskje reduser stillings% 

AU: 3 + 3 + stedlig ledelse + styret 

Vurder om det er nok politisk arbeid til 3 på deltid 

 

Spm 4: Hva mener man om opprettelsen av en ledergruppe? 

Bra med en formalisering av en praksis – bedre med regulering av dette. Styrker det 

innstillende AU-møte intensjon 

Intensjonen med ledergruppen er å flytte stedlig ledere ut AU 

De glade amatører 

Viktig for representantene i G og Å at stedlig ledelse sitter i AU pga påvirkningskraft 

og samtaler 

 

Modeller: 

-Likevekt mellom og heltid og deltid – vektingen i AU 

 

 

 

STi-sak 30/16 Anonym tvilsmelding 

Saken ble utsatt 

 

 

Ref-sak 56/16 STi-møte 06/16 

Referatet ble godkjent 

  

Ref-sak 57/16  AU-møte  
Ingen referat. 

 

Ref-sak 58/16 AU-medlemmene refererer kort  

Sendt på mail 

 

Ref-sak 59/16  Referat Styret 

Sendt på mail. 
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Ref-sak 60/16 Referat fra Studentråd/allmøter  

Ingenting å referere 

 

Ref-sak 61/16 Referat fra Velferdstinget 

Ingenting å referere 

 

Ref-sak 62/16 Referat fra råd, verv og utvalg  

Ingenting å referere 

 

Ref-sak 63/16 Referat fra SP-DMMH 

Sendt på mail 

 

Ref-sak 64/16 Referat fra NSO 

Ingenting å orientere 

 

Ref-sak 65/16 Referat fra oppnevninger gjort i AU 

Ingenting å orientere 

 

Ref-sak 66/16 Referat fra DION 

Ingenting å referere. 

 

 

Eventuelt 

Ingenting. 

 

 

Møtekritikk 

Tatt til etterretning. 

 

Møte hevet  
(00.10) 

 

 

 

Jone Trovåg /s/       Hege Hoem Spjøtvold /s/ 

Leder       Referent 


