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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 08/16 

 
Dato: 19.10.16- 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: Kine Sørli 
 
Ordstyrer: Amund Aarvelta 

 

Tellekorps: Pål Adrian Ryen, Marie Rolandsen, Dennis Bogen 

       

Representant fra: 

Håkon A. Aanerud 
Kersti Kesper 

Ålesund 
Ålesund 

Nirjua Sivakumar 
Bente Bækkelien  

DMF 
FLT  

Ingrid Søfteland FHS  
Charlotte Teigen 
Felipe Fawceet 

HF 
HF 

Thomas Hesselberg  Gjøvik  
Anders Martinsen Gjøvik  
Siri Arnesen  AB  
Magnus Johannesen  
Kjersti Bragset 
Henrik Løfaldi 

IVT 
IVT 
IVT  
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Ane Vorhaug 
Fredrik Oterhals 
Marta Ranestad (Vara) 

IVT 
IIE 
IME  

Thomas Kallevik IME 
Aslak Todal NT 
Sondre Kværne Hansen(vara) NT 
Philip Lautin Jackson 
Mikkel Lindheim(vara) 
Tord Standnes 
Martin Koen Hongset 
Gørild Boldvik(vara) fom STi-sak 29/16 

SVT 
SVT 
SVT 
FT 
FT 
 

  

 

Forfall:  

  
Petter Stai 
Tommy Brodersen 
Tonje Wei Fiskvik 
Erlend Børseth 
Raja Gopal  

HhiT 
FT 
Gjøvik 
HF 
IVT  

Muhammad Mamoon Ahmad  IVT  
Reza Kazmi  IVT  
Renate M. Sørgård 
Stine Nordø 
Eivind Rindal 
Lars Føleide 

HF 
FHS 
SVT 
IME 
 
 

 

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 

 Jørgen Gunderengen   Org.nest Velferdstinget 

 Stig – Martin Liavåg   FTV - NT 

 Benjamin Gjermstad   vara STi 

 Thomas K. Eriksen   Pol.nest Velferdstinget 

 Gjermund K. Langset   Stedlig leder Ålesund-STi 
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Amund Aarvelta ble godkjent som møteleder. Kine Sørli ble valgt som referent. Marie 

Rolandsen, Pål Adrian Ryen og Dennis Bogen ble valgt som tellekorps. 

 

Innkalling og dagsorden godkjennes enstemmig. 

 

STi-sak 27/16 Endringer i Studenttingets reglement- 2.gangsbehandling 

(17.20) Antall stemmeberettigede: 24 

 

Kristian H. Sjøli innleder saken. 

 

Votering 

Det stemmes over helheten. 

 

Helheten vedtas enstemmig. 

 

Vedtak: 

Studenttinget vedtar reglementsendringene i vedlegg 1 til Studenttinget. 

 

F 0.1.1   Strykningsforslag 

 

Stryke all tekst i §2  

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 0.2.5   Tilleggsforslag 

 

Ny tekst: 

Studenttinget består av 25 representanter. 

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 0.3.1   Tilleggsforslag 

 

Ny tekst: 

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

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 



4 
 

 

04.11.2016  
 

F 3.1.2   Tilleggsforslag 

 

Ny tekst: 

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

Ålesund. Mandatene fordeles med Huntington-Hill metoden. 

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

 

F 3.2.1   Tilleggsforslag 

 

Ny tekst: 

Enhetene NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund sikres ett mandat hver ved kvotering. 

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 3.3.2   Tilleggsforslag 

 

Ny tekst: 

Fakultetene sikres ett mandat hver ved kvotering. 
 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

Forslag om redaksjonell fullmakt 

 

Studenttinget gir arbeidsutvalget fullmakt til å dele inn § 2 i underkapitler, rette opp 

skrivefeil og justere § 0 i henhold til vedtak gjort i møtet. 

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

STi-sak 29/16 Endringer av reglement- Arbeidsutvalget 
(17.25) Antall stemmeberettigede: 25 

 

Kim Allgot og Ingvild M. Sørlie innleder saken. 

Gjermund K. Langset orienterer om dissens. 

Amanda Giske orienterer om dissens. 

Philip Lautin orienterer om dissensen. 

 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Saken diskuteres. 
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Prøvevotering om stedlige ledere skal være en del av AU: 

10 stemmer for 

10 stemmer mot 

4 avholdende 

 

Forslag om prøvevotering 

 

Prøvevotering bestemmes. 

Prøvevotering 

Stedlig ledere i AU-11 stemmer for, 14 stemmer mot. 

 

Nestleder 

Direkte valg på nestleder- flertall mot. 

 

Funksjonstid 

Studieår til studieår- fem for, 14 mot, 5 avholdende. 

 

 

Deltid- 9 for, 5 mot, 10 avholdende. 

 

Internkonstituering- 1 for, flertall mot. 

 

Votering 

Votering over F 1  Vedtatt enstemmig 

Votering over F 2.1 Vedtatt med 18 stemmer for 

Votering over F 2.2 Faller med 6 stemmer for 

Votering over F 3.1 Vedtatt med 18 stemmer for 

Votering over F 3.2 Falt 

Votering over F 3.3 Falt 

Votering over F 3.4 Falt 

Votering over F 3.5 Falt med 11 stemmer for, 13 mot, 1 avholdende 

Votering over F 4  Falt med simpelt flertall  

Votering over 5.1  Vedtatt med 18 stemmer for, 6 mot, 1 avholdende 

Votering over F 6  Vedtatt med kvalifisert flertall 

Votering over F 7.1 Vedtatt med 18 stemmer for, 4 mot, 2 avholdende 

Votering over F 7.2 Falt med 7 stemmer for 

Votering over F 8  Vedtatt med 20 stemmer for 

 

Vedtak: 

Studenttinget vedtar på at forslag F1, F2.1, F3.1, F5.1, F6, F7.1 og F8 vedtas.  

F 1   Tilleggsforslag 

§0 Definisjoner 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

Legge til:  

«Stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik er lederne av de stedlige 

studentdemokratiene ved henholdvis NTNU i Ålesund og NTNU i Gjøvik.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt 

 

F 2.1   Endringsforslag 

§4.1 Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet 

 

Gammel tekst: 

«4.1 Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet  

Arbeidsutvalget utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer 

Studenttinget mellom Studenttingets møter. Arbeidsutvalget innstiller i alle 

vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget NTNU, Arebidsutvalgets 

innstilling blir lagt til grunn på møtet. Arbeidsutvalget kan vedta hastesaker, 

saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i Studenttinget og saker de 

mener det ikke er nødvendig å ta opp med et fulltallig Studentting.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre til:  

«§4.1 Arbeidsutvalget og ledergruppens ansvar og myndighet 

Studenttingets ledergruppe utgjør den daglige ledelsen i Studenttinget og 

består av Studenttingets heltidstillinger og arbeidsutvalget. Ledergruppen 

fordeler selv oppgaver som ikke er definert i reglementet eller 

stillingsinstruksene.  

 

Arbeidsutvalget innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget 

NTNU. Arbeidsutvalgets innstilling blir lagt til grunn på møtet. Arbeidsutvalget 
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kan behandle hastesaker og saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i 

Studenttinget.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt 

 

F 3.1   Endringsforslag 

§4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 

 

Gammel tekst: 

«§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget  

Arbeidsutvalget består av sju – 7 – representanter på heltid og tre – 3 – på 

deltid. Arbeidsutvalgets heltidsstillinger skal være  

 Leder  

 Nestleder  

 Informasjonsansvarlig  

 Studentdemokratisk ansvarlig  

 Fag- og forskningspolitisk ansvarlig  

 Stedlig leder Ålesund  

 Stedlig leder Gjøvik  

Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal være  

 Internasjonalt ansvarlig  

 Læringsmiljøansvarlig  

 Likestillings- og inkluderingsansvarlig  

Stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik er lederne av de stedlige 

studentdemokratiene ved henholdsvis NTNU i Ålesund og NTNU i Gjøvik.  

Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal velges blant Studenttingets 

representanter.» 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre hele paragrafen til:  

«§4.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 

Arbeidsutvalget består av fire -4- medlemmer på heltid. Medlemmene velges til 

bestemte verv. Leder velges først og så avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning. 

Studenttinget utpeker en nestleder blant de valgte til arbeidsutvalget. 

Arbeidsutvalgets heltidstillinger skal være:  

 Leder  

 Fagpolitisk ansvarlig 

 Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 

 Internasjonalt ansvarlig» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt 

 

 

F 5.1   Endringsforslag 

§4.3 Arbeidsutvalgets funksjonstid 

 

Gammel tekst:  

«Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på ett – 1 – år, enten 1.1-

31.12 eller 1.7-30.6, avhengig av om de velges inn i Arbeidsutvalget på høsten 

eller våren. Leder fungerer til ny leder er valgt.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre til: 

«Arbeidsutvalgets medlemmer valgt av Studenttinget skal ha funksjonstid på ett 

år og sitter i perioden 1. januar til 31. desember.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/ 
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F 6   Endringsforslag 

§6.1 Ledelsen 

 

Gammel tekst: 

«Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit til personer valgt til 

Studenttingets arbeidsutvalg.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre til:  

«Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit til personer i 

Studenttingets arbeidsutvalg.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt 

 

 

F 7.1   Endringsforslag 

§4.6 Observatører 

 

Gammel tekst:  

«Studentrepresentantene i Styret møter på Arbeidsutvalgets møter, såfremt 

Arbeidsutvalget ikke ønsker noe annet.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre til: 

«Ledergruppen skal delta på arbeidsutvalgets møter med tale- og forslagsrett.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt 

 

F 8   Endring 

§5.4 Valg til Arbeidsutvalget 

 

Gammel tekst:  

§ 5.4 Valg til Arbeidsutvalget  
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§ 5.4.1 Valgmåte til Arbeidsutvalget  

Stillinger på valg fordeles på kulepunktene under, og valg gjennomføres i blokk 

per kulepunkt. Arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv, og underretter 

Studenttinget så fort som mulig.  

 Leder  

 Resterende heltidsrepresentanter i Arbeidsutvalget  

 Deltidsrepresentanter i Arbeidsutvalget  

 

§ 5.4.2 Nyvalg i perioden  

Dersom en i ledelsen eller medlemmer av arbeidsutvalget trekker seg eller får 

vedtatt mistillit mot seg i henhold til § 6, skal nyvalg foretas på førstkommende 

møte, men tidligst 14 dager etter at vervet ble ledig. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre hele paragrafen til: 

«§5.4 Nyvalg i perioden 

Dersom en i arbeidsutvalget trekker seg eller får vedtatt mistillit mot seg i 

henhold til § 6 skal nyvalg foretas på førstkommende møte, men tidligst 14 

dager etter at vervet ble ledig. Studenttinget kan fravike denne bestemmelsen 

med kvalifisert flertall.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt 

 

 

Kl. 20.02 Pause 

STi-sak 34/16 Endringer i valgreglement for Studenttinget NTNU 
(20.20) Antall stemmeberettigede: 25 

 

Kristian H. Sjøli innleder saken. 

 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Forslag 6 fra Ingvild 

Legge til §x Stemmegiving 

«Valg til Studenttinget gjennomføres skriftlig. Ved valget benyttes preferansevalg. 

Studenten kan avgi likt antall stemmer som mandater i sin valgkrets. 
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Stemmene vektes på følgende måte: 

 

 

Votering 

F1 vedtas  

F2 vedtas 

F3 vedtas enstemmig 

F4 vedtas med kvalifisert flertall 

 

F5 og forslaget fra Ingvil settes opp mot hverandre. 

Forslag 6 vedtas enstemmig. 

 

Vedtak: 

Studenttinget vedtar følgende endringer i valgreglementet:  

 

F 1   Strykningsforslag 

  

§5 Innmelding av kandidater 

Stryke: Kandidater som bare melder seg som varakandidater vil ikke føres opp som 

ordinære kandidater 

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget   Vedtatt 

 

F 2   Tilleggsforslag 

  

§6 Plikt til å fungere i vervet 

Ny tekst: Valgperioden for Studenttinget er 1. januar til 31. desember. 

  

Forslagstiller: Arbeidsutvalget   Vedtatt 

 

F 3   Endringsforslag 

  

§8 Varamedlemmer 
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Endre til: 

§8 Vararepresentanter 

Ved valg til Studenttinget velges likt antall vararepresentanter som det ordinære 

antall representanter fra hver valgkrets. Vararepresentanter velges gjennom det 

ordinære valget og velges i nummerert rekkefølge. Den ordinære kandidaten med 

høyest stemmetall, men som ikke fikk plass i Studenttinget gis den første 

varaplassen, gitt at denne ikke har reservert seg mot dette.  

  

Forslagstiller: Arbeidsutvalget   Vedtatt 

 

F 4   Endringsforslag 

  

§8 Suppleringsvalg 

Endre til: Suppleringsvalg til Studenttinget gjennomføres av Studenttinget selv. 

Kandidater til suppleringsvalg må melde sitt kandidatur til Arbeidsutvalget minimum 

èn uke før møtet hvor suppleringsvalget avholdes 

  

Forslagstiller: Arbeidsutvalget   Vedtat 

  

F 5   Tilleggsforslag 

  

Legge til:  

§x Stemmegiving 

Valg til Studenttinget gjennomføres skriftlig. Ved valget benyttes preferansevalg. 

Studenten kan avgi likt antall stemmer som mandater i sin valgkrets. 

  

Stemmene vektes på følgende måte: 

 Førsteprioritet: 1/1 

 Andreprioritet: 1/2 

 Tredjeprioritet: 1/4 

 Fjerdeprioritet: 1/8 

 Osv.  
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Forslagstiller: Arbeidsutvalget   Vedtatt 

 

 

 

STi-sak 31/16 Academic guest network 
(20.43) Antall stemmeberettigede: 25 

 

Jone V. Trovåg innleder saken. 

 

Elementer fra debatt: 

- Viktig at Studenttinget tar et standpunkt i en slik sak. 
- Ved å tilby akademiske flyktninger gjesteplasser, så tilrettelegger man for at 

de skal få fortsette sin akademiske karriere. 
- NTNU bør ta et nasjonalt ansvar for å tilrettelegge for flyktninger med 

akademisk bakgrunn, ikke bare i sine fagmiljøer. 
 

Votering 

Forslag 1 fra Nora Hagesæther: 

Endringsforslag første kulepunkt: Studenttinget mener at NTNU bør inkludere 

flyktninger med akademisk kompetanse som kommer til Norge. Fagmiljøene bør 

legge til rette for at dette skjer i praksis 

 

Forslag 2 fra Maria Honerød: 

Legge til: NTNU tar et nasjonalt ansvar for å inkludere flyktninger med relevant faglig 

bakgrunn. 

 

Forslag 3 fra Mikkel Lindheim 

Legge til: «NTNU bør tilstrebe å gi flyktninger med gjestestatus nødvendige formelle 

papirer for å kunne tiltre stillinger ved universitetet.» 

 

Forslag 1 vedtas enstemmig. 

Forslag 2 vedtas enstemmig. 

Forslag 3 vedtas med 3 avholdende. 

 

Det stemmes over helheten. 

 

Helheten vedtas. 

 

Vedtak: 

Studenttinget mener at 

- Studenttinget mener at NTNU bør inkludere flyktninger med akademisk kompetanse 

som kommer til Norge. Fagmiljøene bør legge til rette for at dette skjer i praksis 
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- det må være et tilbud for å gi flyktninger med akademisk bakgrunn gjestestatus i 

passende fagmiljøer ved NTNU. 

- språkkurs må ha god nok kapasitet og finansiering, slik at personer med 

gjestestatus også kan følge slike kurs. 

- NTNU tar et nasjonalt ansvar for å inkludere flyktninger med relevant faglig 

bakgrunn. 

- NTNU bør tilstrebe å gi flyktninger med gjestestatus nødvendige formelle papirer for 

å kunne tiltre stillinger ved universitetet 

 

 

 

 

STi-sak 33/16  Språkpolitikk ved NTNU 
(21.04) Antall stemmeberettigede: 25 

 

Stein Olav Romslo innleder saken. 

 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Elementer fra debatt: 

- Et strengere krav til kontroll bør skjerpe forelesere og administrasjonen til å 
følge norsk språk, både bokmål og nynorsk. 

- Vil det være for ressurskrevende å gjennomgå alt skriftlig materiale? 
 

Votering 

Forslag 1 fra Thomas Hesselberg: 

Kulepunkt to, endring: «Tilsette skal få tilbod om opplæring i bokmål, nynorsk og 

engelsk…» 

 

Forslag 2 fra Fredrik Oterhals 

Endringsforslag til punkt 3, linje 48 og 49: Alt av parallell språkleg materiell skal vere 

kvalitetssikra slik at språket er korrekt og har same innhald. 

 

Forslag 1 vedtas med alminnelig flertall. 

Forslag 2 faller med alminnelig flertall imot. 

 

Det stemmes over helheten. 

 

Helheten vedtas enstemmig.  

 

Vedtak 

Studenttinget NTNU meiner at  
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 NTNU skal oppmuntre og leggje til rette for at tilsette skal bruke og utvikle 
norsk fagterminologi. 

 Tilsette skal få tilbod om opplæring i bokmål, nynorsk og engelsk, og få 
oppfølging også etter fullførte kurs. 

 Alt av skriftleg materiell skal vere kvalitetssikra slik at språket er korrekt, og at 
parallellspråkleg materiell har same innhald. 

 Eksamen gitt på nynorsk skal gjennomgå særskilt kontroll for å sikre godt 
språk og at innhaldet samsvarar med andre språk og målformer. 

 

STi-sak 32/16 Samarbeid med UESARIO 
(21.20) Antall stemmeberettigede: 25 

 

Jone V. Trovåg innleder saken. 

 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Elementer fra debatt: 

- Hva vil det si å gå inn for å støtte UEASARIO? Tar Studenttinget en side av en 
konflikt? 

 

Votering:  

Det stemmes over helheten. 

 

Helheten vedtas med to avholdende. 

 

Vedtak: 

Studenttinget gir AU fullmakt til å inngå et samarbeid med UESARIO som skal 

omhandle organisasjonsbygging og utveksling av studentpolitiske erfaringer.  

 

 

STi-sak 30/16 Anonym tvilsmelding 
(21.34) Antall stemmeberettigede: 25 

 

Marte Øien innleder saken. 

 

Elementer fra diskusjon: 

- Kritisk at det er meldes så lite tvilsmeldinger nasjonalt når systemet for 
skikkethetsvurdering er der, men ikke blir brukt. 

- Prosessen for å bli vurdert som skikket vil ikke bli mindre. 
- Man bør også rette fokuset på de som blir veiledet ut i stedet for at det blir en 

skikkethetssak.  
- Informasjon om hvordan prosessen gjøres må også bli bedre. Få vet hva som 

skjer med begge parter i en tvilsmelding. 
- Å bli veiledet ut av studiene er et brudd på studentenes rett til å bli 

skikkethetsvurdert. 
- Det er forskjell mellom å være student og en profesjonsutøver. 
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- Det er viktig å unngå en angiverkultur. 
- Bør det være samme system for å melde tvilsmeldinger på forelesere?  

 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 

Orientering fra Arbeidsutvalget 

Orientering fra Amanda om at hun trekker seg umiddelbart fra vervet som 

informasjonsansvarlig. 

 

Ref-sak 67/16 Referat fra STi-møte 07/16 

Referat godkjennes enstemmig. 

Ref-sak 68/16  AU-møte 16/16- 19/16(ligger på nett) 

 

Ref-sak 69/16 AU-medlemmene refererer kort  

Sendt ut per e-post. 

Ref-sak 70/16  Referat Styret 

Sendt ut per e-post. Ingvild supplerer med informasjon om «Rektors møte» på 

Samfundet 24. oktober. 

 

Ref-sak 71/16 Referat fra Studentråd/allmøter  

Ingen ting å melde. 

Ref-sak 72/16 Referat fra Velferdstinget 

Jørgen orienterer. 

Ref-sak 73/16 Referat fra råd, verv og utvalg  

Ingen ting å melde. 

Ref-sak 74/16 Referat fra SP-DMMH 

Ingen ting å melde. 

Ref-sak 75/16 Referat fra NSO 

Pål Adrian Ryen orienterer om sentralstyremøte og høstkonferansen denne uka, 

samt hva NSO arbeider med for tiden. 

Ref-sak 76/16 Referat fra oppnevninger gjort i AU 

Sendes ut per e-post. 

Ref-sak 77/16 Referat fra DION 
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Ingen ting å melde. 

 

 

Eventuelt 

- Maria orienterer om TV-aksjonen og oppfordrer alle til å stille som 
bøssebærer. 

- Nora ønsker seg vanndispensere på alle campuser. 
 

Møtekritikk 

Tatt til etterretning. 

 

Møte hevet  
(22.30) 

 

 

 

Jone Trovåg /s/       Kine Sørli /s/ 

Leder       Referent 


