
 
 
 

STUDENTTINGET 
SAMLEVEDTAK VÅR 2013 

 
 

Studenttingsmøte 01/13 
Dato: 27.11.12 Møtetid: Kl. 17.15 

 
 

STi-sak 01/13  Valg av leder til Studenttinget NTNU  
 

Votering: 
 

Navn Valgt Stemmer 
Simon Utseth Sandvåg 
Anders Rohde 
Forkastede stemmer 
 

 

Ja 
Nei 

 

19 
5 
1 
 

 

 
 
Vedtak: «Simon Utseth Sandåg er valgt til leder i Studenttinget 2013» 
 
 

STi-sak 02/13 Valg av organisatorisk nestleder til Studenttinget NTNU 
 
 
 Votering: 
 

Navn Valgt Stemmer 
Madeleine Lorås 
John Christer  Rusti 
Forkastet 
 

 

Ja 
Nei 
 
 

 

20 
3 
2 
 

 

 
Vedtak:  « Madeleine Lorås er valgt til organisatorisk nestleder i 

Studenttinget 2013» 
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STi-sak 03/13 Valg av fag- og forskningspolitisk nestleder til Studenttinget 
NTNU 

 
        Votering: 

 
Navn Valgt Stemmer 
Sondre Nygaard 
Anders Rohde 
Knut Figenschou 
 

 

Ja 
Nei 
Nei 
 

 

15 
6 
4 
 

 

 
Vedtak:  «Sondre Nygaard ble valgt inn som Fag- og forskningspolitisk 

nestleder i Studenttinget 2013» 
  
 

STi-sak 04/13 Valg av AU-medlemmer til Studenttinget NTNU 
 

Votering: 
 

Navn Valgt Vekt 
John Christer Rusti 
Vegard Vefring 
Mats Karsten Andreassen 
Ekaterina Fedorova 
Hans Petter Kleppan 

 

Nei 
Ja 
Ja 
Ja 
Nei 

5,66 
11,66 
11,5 
12,66 
0,66 

 

 
 
Vedtak:  AU i Studenttinget 2013 består av; 
                          

• Ekaterina Fedorova 
• Vegard Vefring 
• Mats Karsten Andreassen 

 
 

Studenttingsmøte 02/13 
Dato:07.02.13 - Møtetid: 18.15 

 

STi-sak 05/13  Valg av Kontrollkomite  
 
Votering: Akklamasjon 
 
Vedtak: Knut Nicholas Figenschou er valgt som leder av kontrollkomitéen 
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STi-sak 06/13 Valg av Valgkomite 
 
Votering: Akklamasjon 
 
Vedtak: Aslak Agersborg Eriksen, Linn Christin Haugen og John Christer Rusti 

er valgt til valgkomitéen. 
 
 

STi-sak 07/13 Valg av faste delegater til Landsmøte i NSO 
 
Votering: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: «Følgende personer ble valgt inn til NSOs Landsmøte for 2013 

1. Alexandra Løvland 
2. Tina Helén Bursvik Melfjord 
3. Anja Ziolkowski 
4. Vegard Elde Vefring 
5. Eivind Rindal 
6. Sondre Jahr Nygaard 
7. Siri Holthe Mathisen 
8. Anja Johnsen 

Hans Petter VALGT 2,416941 18 
Mats VALGT 2,95119 13 
Eivind  VALGT 4,650416 5 
Vilde VALGT 3,194048 11 
Elena VALGT 3,053436 12 
Eli VALGT 2,687527 15 
Rikke IKKE VALGT 0,913868 22 
Synne VALGT 2,57438 16 
Thomas VALGT 1,074974 21 
Anja Johnsen VALGT 3,497258 8 
Alexandra VALGT 7,301822 1 
Vegard VALGT 4,982633 4 
Sondre VALGT 4,260653 6 
Camilla VALGT 2,827615 14 
Morten VALGT 3,45636 10 
Ekatarina VALGT 3,473384 9 
Tina VALGT 5,533716 2 
Kim VALGT 2,480927 17 
Anja Z VALGT 5,153211 3 
Siri VALGT 3,947509 7 
Jens VALGT 1,169978 20 
Haakon IKKE VALGT 0,598903 23 
John Christer VALGT 1,762241 19 
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9. Ekaterina Fedorova 
10. Morten Skadsem Holthe 
11. Vilde Coward 
12. Elena Bogen Slydal 
13. Mats Karsten Andreassen 
14. Camilla Rikardsen Solheim 
15. Eli Fyhn Ullern 
16. Synne Lerhol 
17. Kim Allgot 
18. Hans Petter Kleppan 
19. John Christer Rusti 
20. Jens Sveen Frogner 
21. Thomas Drageset» 

 

STi-sak 07/13 Valg av vara delegater til Landsmøte i NSO 
 
Votering: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 1. Michael Johansen 
 2. Haakon Utby 
 3. Rikke Magnarsdatter Lund 
 4. Lars-Erik Alstad Aas 
 5. Elisa Elmies 
 6. Knut Nicholas Figenschou 
 7. Andreas Nilsen Kosmo 
 8. Line Willersrud 
 9. Sverre Haug Lindseth 
 10. Madeleine Aurora Lorås 
 11. Ida Brattbakk 
 12. Simon Utseth Sandvåg 
 
 

Elisa VALGT 5,635714 5 
Andreas VALGT 3,36627 7 
Rikke VALGT 7,25202 3 
Lars-Erik VALGT 6,530159 4 
Sverre VALGT 2,551263 9 
Madeleine VALGT 2,499206 10 
Simon VALGT 2,264827 12 
Michael VALGT 18,11111 1 
Line VALGT 2,626696 8 
Ida VALGT 2,277128 11 
Knut VALGT 4,346861 6 
Haakon VALGT 8,417857 2 
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STi-sak 08/13 Arbeidsprogram for Studenttinget 2013 
 
Vedtak:  

”Arbeidsprogram for Studenttinget 2013 
 

Studenttingets arbeidsprogram definerer de politiske prioriteringer Studenttinget har i 
løpet av året 2013. Det er ikke et årshjul, og arbeidet kan fordeles utover perioden. 
Arbeidsprogrammet er først og fremst rettet mot Studenttingets arbeidsutvalg, men 
det oppfordres til at også Studenttingets representanter tar tak i punktene. 
Arbeidsprogrammet blir revidert om et halvt år. 
 
Utdanning 
Studenttinget skal være med å sette en utdanningspolitisk dagsorden på NTNU, som 
bidrar til å øke gjennomstrømningen og til at NTNU dekker det samfunnsbehovet 
som kreves. 

• Studenttinget skal jobbe for at NTNU tar tak i kvalitetssikringen ved tellende 
Vurderinger. 
Studenttinget skal jobbe for digitalisering av undervisningen, samt mer varierte 
undervisnings- og vurderingsformer. 

• Studenttinget skal jobbe for at det innføres forkurs på studieprogram hvor 
dette trengs. 

• Studenttinget skal jobbe for at stipendiatstillingen blir mer attraktiv å søke på, 
og flere fullfører doktorgraden. 

• Studenttinget krever at NTNUs ansatte skal holde et høyt pedagogisk nivå. 

 
Læringsmiljø og rammevilkår 
Studenttinget skal ha en sterk stemme i arbeidet med læringsmiljøet og 
rammevilkårene fordi dette påvirker både utdanningskvaliteten og trivselen blant 
studenter på campus. 

• Studenttinget skal jobbe for en samlokalisering av campus Dragvoll og 
campus Gløshaugen, og at det skal skje på Studenttingets premisser. 

• Studenttinget skal jobbe for at alle studenter skal ha god tilgang på 
lesesalsplasser. 

• Studenttinget skal jobbe for at ForVei skal tilbys alle førsteårsstudenter, og 
gjøres tilgjengelig for alle studenter uavhengig av hvilke fakultet de tilhører. 

• Studenttinget skal jobbe for at NTNU er et universelt utformet universitet. 
• Studenttinget skal jobbe for å standardisere videoforelesninger ved NTNU. 
• Studenttinget skal jobbe for at NTNU tar tak i kvalitetssikringen i fag og 

tellende vurderinger og at studenter får bedre tilbakemeldinger på arbeidet sitt. 
• Studenttinget skal kjempe for at NTNU skal legge til rette for at alle studenter 

har et godt psykososialt læringsmiljø. 

 
Likestilling og tilgjengelighet 
Studenttinget skal jobbe for at prinsippet om lik mulighet til utdanning skal være 
gjeldende i en hver situasjon på NTNU, uavhengig av barrierer knyttet til 
funksjonsnedsettelser, etnisk bakgrunn, religion, kjønn, nasjonalitet, legning, språk 
og sosial bakgrunn. 
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• Studenttinget skal følge opp arbeidet med tilrettelegging for studenter med 
funksjonsnedsettelser. 

• Studenttinget skal jobbe for å sikre større grad av likestilling i akademia som 
ikke går ut over kvaliteten i studier og forskning. 

• Studenttinget skal gjennomgå og påvirke NTNU sin politikk på dette området 
samt bruken av kjønnspoeng. 

 
Internasjonalisering 
Studenttinget skal jobbe for en god internasjonaliseringspolitikk som sørger for at det 
å komme som internasjonal student til NTNU er en fin og positiv opplevelse. 
Studenttinget skal jobbe med at prosessen for utveksling fra NTNU tydeliggjøres, slik 
at terskelen for utveksling blir lavere. Politikken skal bidra til å gjøre NTNU 
internasjonalt fremragende og attraktiv for en internasjonal søkermasse. 
 

• Studenttinget skal jobbe for at NTNU legger til rette for internasjonale 
studenter, slik at kvaliteten på utdanningen og studietiden blir sikret. 

• Studenttinget skal følge opp internasjonal seksjon sitt arbeid med å skape en 
jevn fordeling av inn- og utvekslede studenter. 

• Studenttinget skal jobbe for videreutvikling av NoW for norskkurs trinn 2 og 3 
hvis evalueringsundersøkelsen viser positive resultater, Sti skal også jobbe for 
at det innføres språkkurs for norske studenter skal på utveksling. 

• Studenttinget skal jobbe for en enklere søknadsprosess for utveksling til andre 
universiteter. 

 
Forskning 
Studenttinget skal være representert i de ulike fora på NTNU hvor forskning er et 
sentralt tema. Vi skal være med å sette dagsorden for NTNUs forskningspolitikk. 

• Studenttinget skal jobbe for at forskningen på NTNU kommer studentene til 
gode, ved at utdanningen er forskningsbasert og ved at forskningen spres til 
studentene. 

• Studenttinget skal jobbe med å se på muligheten for forskerlinjer på andre 
studieretninger enn de eksisterende tilbud 

• Studenttinget skal påse at forskningen ved NTNU skal spisses. 
• Studenttinget skal jobbe for at NTNU retter særlig fokus på utvikling av 

klimavennlig teknologi og forskning på utnyttelse av fornybar energi. 
• Studenttinget skal følge opp arbeidet på NTNUs tematiske satsningsområder 

og sørge for at disse gjelder for fagområder på alle fakulteter. 
• Studenttinget skal ta en aktiv del i utformingen av modeller som sørger for at 

studentene blir inkludert i forskningsmiljøene tidlig i studieløpet. 

Studentmedvirkning og studentfrivillighet 
Studenttinget skal gjennom sitt arbeid sørge for at studentenes stemme blir hørt i alle 
aktuelle saker på NTNU, og for at studentfrivilligheten har sin plass i Trondheim som 
studentby. 

• Studenttinget skal sørge for at studenter ved NTNU blir inkludert i 
medvirkningsprosesser og at vi har reell medvirkningskraft. Dette gjelder også 
ansettelsesprosesser på fakultet og institutt. 
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• Studenttinget skal arbeide med at studenter tar del i kvalitetssikringen av alle 
emner gjennom at referansegruppearbeidet styrkes, og at referansegrupper 
implementeres i alle emner, dette innebærer også at Studenttinget påser at 
konklusjonen av referansearbeidet følges opp og at negative 
emneevalueringer får konsekvenser. 

• Studenttinget skal jobbe for at NTNU legger til rette for studentfrivillighet, og 
for at NTNU verdsetter arbeidet som gjøres både for det faglige og det sosiale 
miljøet for studentene. 

Nasjonalt og regionalt 
Som medlemslag i Norsk studentorganisasjon skal Studenttinget være med å påvirke 
nasjonal og regional studentpolitikk som angår studenter ved NTNU. 

• Studenttinget skal samarbeide med studentdemokratier på andre 
utdanningsinstitusjoner som et ledd i å utvikle Studenttinget. 

• Studenttinget skal jobbe med en felles kampanje med studentparlamentene 
ved UiO og UiB. 

• Studenttinget skal jobbe for å påvirke de politiske partiene lokalt og nasjonalt, 
spesielt opp mot høstens stortingsvalg, og sette studentpolitikk på 
dagsordenen lokalt” 

 
 

STi-sak 09/13 Resolusjon om kvalitetssikring av eksamen 
 
Vedtak:   

”Resolusjon om kvalitetssikring av eksamen 
 
I løpet av 2012 har studentene ved NTNU hatt særdeles store utfordringer knyttet til 
avvikling av eksamen. De to forrige eksamensperiodene har vist både svikt i 
systemet og i holdningene til de som utformer eksamen. En hver eksamen som ikke 
går som den skal er et eksempel på manglende rutiner, og Studenttinget krever en 
bedring i kvalitetssikringen av eksamen. 
 
For mange studenter utgjør eksamen det eneste vurderingsgrunnlaget, og det er 
uheldig at det oppstår så mange feil i kvalitetssikringen. Studentene blir med god 
grunn misfornøyd når eksamenssituasjoner håndteres på en kritikkverdig måte. Det 
jobbes hardt frem mot en eksamen, og man skal i alle tilfeller kunne forvente en god 
eksamensoppgave og en ryddig gjennomføring. Systemsvikt kan forekomme, 
menneskelige feil kan skje, og prosessen må derfor kvalitetssikres slik at 
hyppigheten av feil minkes. 
 
En slik svikt i kvalitetssikringen som vi har opplevd i 2012 skader både studentene og 
NTNU. Dette skaper et dårlig førsteinntrykk for nye studenter på NTNU, og påvirker i 
stor grad NTNUs omdømme. Dette kan få store ringvirkninger for fremtidig 
rekruttering og attraktivitet, samt studentenes gjennomføringsgrad.  
 
Studenter straffes hvis man jukser eller har grove mangler. På samme måte mener vi 
det bør innføres sanksjoner mot det enkelte institutt som slurver med 
kvalitetssikringen. Det må innføres et system som sikrer kvalitet i alle ledd, og som 
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tydelig plasserer et ansvar. Det er uholdbart at man skal møte opp til 
eksamenslokalet til kopiering og gjenbruk av nylig brukte eksamensoppgaver, feil 
utskrift, feil informasjon på eksamensoppgaven eller vedlagt fasit. 
 
Kvalitetssikring er et lederansvar. Ledere på alle nivå må ta denne utfordringen på 
alvor, og være sitt ansvar bevisst. NTNU vil slite med sitt mål om å bli internasjonalt 
fremragende hvis problemet med kvalitetssikringen vedvarer, og vi i Studenttinget vil 
bidra med det vi kan for å være best mulig rustet til nye eksamensperioder i 2013.” 
 
 
 
 

Ekstraordinært Studenttingsmøte 03/13 
Dato: 20.02.13 - Møtetid: 17:15  

 

O-sak 02/13  Orientering om NOKUT-rapporten* 
 
MØTEREFERAT 03/13 MANGLER I SKRIFTLIG FORM 
 

 
 

Studenttingsmøte 04/13 
Dato:28.02.13 - Møtetid: 18.15  

 

STi-sak 10/13  Informasjonsplanen 2013  
 
Vedtak:  

Studenttingets informasjonsplan 2013 
Informasjonsplanen bygger på Studenttingets informasjonsstrategi 

2013-2017. 

Informasjonsplanen inneholder oversikt over det kontinuerlige informasjonsarbeidet 
Studenttinget skal gjøre i 2013, de faste arrangementene og ansvarsfordelingen 

mellom ledelsen og Studenttinget. 

 
Ansvarsfordeling  
Leder 
Leder har det overordnede medieansvaret, og er den som hovedsakelig skal uttale 
seg til media om Studenttingets mening i saker. Leder har også ansvaret for 
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offentlige representasjon. Samt sørge for at Studenttinget og studentpolitiske saker 
blir synlig under møter på Studentersamfundet. Dette er spesielt viktig før valg og 
eventuelle viktige og kontroversielle saker. 
 

Organisatorisk nestleder 
Organisatorisk nestleder har overordnet ansvar for profileringsarbeid, spesielt med 
vekt på nettsidene, sosiale medier og infoskjermene. Organisatorisk nestleder har 
også ansvar for gjennomføringen av valgene, de store årlige arrangementene og 
utsending av pressemeldinger. 

Fag- og forskningspolitisk nestleder 
Fag- og forskningspolitisk nestleder har ansvar for den faglige kontakten med 
studentdemokratiet. Fag- og forskningspolitisk nestleder skal særlig bidra til å gjøre 
politikken forståelig og allment tilgjengelig.  

Deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget 
Medlemmene i arbeidsutvalget skal hjelpe leder i mediesaker innenfor sitt 
ansvarsområde. Medlemmene skal også bidra i profileringsarbeidet . 

Studenttingsmedlemmene 
Alle studenttingsmedlemmer skal bidra til at studentdemokratiet er synlig, og kan 
bruke media fritt. Ledelsen, arbeidsutvalget og styrerepresentantene skal bistå 
medlemmene med dette arbeidet. Studenttingsmedlemmene skal også delta i 
profileringsarbeidet som beskrevet videre i dette dokumentet. Alle 
Studenttingsmedlemmer har et ansvar for selv å profilere seg som tillitsvalgt for 
medstudenter på eget fakultet 

Styrerepresentantene 
Styrerepresentantene skal i sitt konsulentarbeid for studenttinget bistå der det trengs. 
Spesielt i forbindelse med stands og samarbeidet med studentrådene og de 
tillitsvalgte.  

Kontinuerlig arbeid 
Det kontinuerlige arbeidet er delt inn i fire deler etter hvem arbeidet er rettet mot.  

Studentene  
Studenttinget skal informere gjennom nettsiden. Annet profileringsmateriale skal 
henvise dit. Nettsider, sosiale medier og infoskjermer skal fremstå som ryddige, 
strukturerte og oppdaterte. Rekrutteringsarbeid skal foregå kontinuerlig.  

• Sosiale medier og infoskjermer skal brukes til å ta opp aktuelle saker og 
informere om valg 

• Studenttinget skal bli mer synlig blant studentene gjennom flere stands og 
et mer åpent kontor, også utenfor de tunge profileringsperiodene.  
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• Studenttinget med ledelsen i spissen skal bruke eksamensperiodene til 
profilering. 

o Det skal lages en informativ videosnutt til bruk i profileringsarbeidet. 
o Nettsiden skal oppdateres før og etter hvert studenttingsmøte. 
o Infoskjermer skal oppdateres før hvert studenttingsmøte med 

møtetidspunkt, møtested og aktuelle saker. 
o Det skal ligge et årshjul på nettsidene med verv som skal fylles, samt en 

oversikt over hvem som sitter i ulike verv. Denne skal oppdateres 
fortløpende.  
 

Studentdemokratiet  
Alle tillitsvalgte skal ha kunnskap om sitt eget verv, og om hvilke personer de kan 
kontakte. Informasjon fra Studenttinget skal spres nedover i tillitsmannsapparatet ved 
NTNU ved hjelp av studentrådene.  

• Studenttingsledelsen skal følge samarbeidsavtalen med studentrådene og 
Velferdstinget. 

• Studenttinget skal ha dialog med tillitsvalgte i verv hvor Studenttinget eller 
arbeidsutvalget velger, oppnevner eller innstiller.  

• Alle som innehar verv på vegne av Studenttinget skal skrive en 
erfaringsrapport fra perioden man sitter i vervet. 

o Alle nyvalgte tillitsvalgte oppnevnt av Studenttinget skal få informasjon om 
sitt verv rett etter valget.  
 

Samarbeid med beslutningstakere 
Studenttinget skal gjennom samarbeid med lokale politikere og sitt medlemskap i 
Norsk studentorganisasjon være med å sette utdanning på dagsorden. 

• Studenttingsledelsen skal fortsette å utfordre partiene og lokale politikere 
på utdanningspolitikk, spesielt opp mot stortingsvalget på høsten.  

• Studenttinget skal koordinere arbeidet med nasjonal og lokal politisk 
påvirkning med NSO, Velferdstinget og andre relevante aktører. 

 

Informasjon for internasjonale studenter 
Det er viktig for Studenttinget å ha god kontakt med internasjonale studenter. 

• Studenttinget skal samarbeide med internasjonal seksjon rundt spredning 
av informasjon om studentdemokratiet.  

o Informasjon som ligger på studenttinget.no skal være på engelsk der det 
gjelder internasjonale studenter.  

o Profileringsmateriell i forbindelse med immatrikuleringen skal også finnes 
på engelsk. 
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Faste arrangementer 
Valg til Velferdstinget 
Studenttinget velger representanter til Velferdstinget i mars. Arbeidet med dette 
valget er regulert i samarbeidsavtalen med Velferdstinget og de andre eierorganene.  

Styrevalget 
Styrevalget i år finner sted i uke 16 og kandidatfrist er i uke 12. Organisatorisk 
nestleder er leder av valgstyret, som i tillegg består av styrerepresentantene.  

• Styrevalget skal promoteres med plakater, valgavis, flyers og annet 
valgmateriell.  

• Det skal arrangeres en åpen utspørring av styrekandidatene  
• Valgstyret skal jobbe for en presentasjon av styrekandidatene i 

Universitetsavisa, Under Dusken og dusken.no.  
• Valgstyret skal jobbe for å bedre valgsiden 
o Valgkomiteen skal bistå med kandidatkontakt. 
o Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget.  

 

Studenttingsvalget 
Kandidatfristen for å stille til Studenttinget er i slutten av september, valget 
gjennomføres i oktober og konstituerende møte er i november. 

• Studenttingsvalget skal promoteres med plakater, valgavis, flyers og annet 
valgmateriell. 

• Det skal jobbes for å forenkle valgsystemet 
o Alle medlemmer av Studenttinget skal skaffe minst én kandidat til 

studenttingsvalget. 
o Valgkomiteen og studentrådene bistår med kandidater til valgene. 
o Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget 

 
Immatrikulering 
Under immatrikuleringen skal Studenttinget være synlige på stand sammen med 
Velferdstinget og studentrådene. Til immatrikuleringen må det finnes 
profileringsmateriale og informasjonsmateriale om studentdemokratiet. Studenttinget 
skal også ha informasjon spesielt rettet mot fadderne, både på Dragvoll og 
Gløshaugen, og internasjonale studenter. Studenttinget skal også være representert 
på Øya på organisasjonspresentasjonskvelden. 

• Studenttinget skal samarbeide med linjeforeningene og studentrådene om 
informasjon til de nye studentene på forskjellige fakultet. 

o Stands på Gløshaugen ved immatrikuleringen og på Kom-i-gang-dagen, og 
på Dragvoll under vrimledagen. 
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o Studenttinget skal ha materiell og profileringsartikler til utdeling der 
studenttinget.no profileres 

o Studenttinget skal ha informasjon på trykk i fadderhåndboka  
o Studenttinget skal presentere Studenttinget under mottaksmøtet for 

internasjonale studenter. 
 

Studentdemokratisk dag 
Dette er et tiltak for å synliggjøre arbeidet og møte studenter ansikt til ansikt. Dette 
gjennomføres en gang i måneden på varierende campus. En gang i semesteret skal 
det samarbeides med det lokale studentdemokratiet om et større arrangement, med 
et overordnet tema.  

Endringer i informasjonsplanen 
Hvis Studenttingets ledelse ikke finner at det er økonomisk og tidsmessig forsvarlig å 
gjennomføre alle punkter i informasjonsplanen skal Studenttinget informeres om 
dette. 

 
 

STi-sak 11/13 Studentbetaling av utskrifter 
 
Vedtak: «Studenttinget mener at 

• Studenttinget NTNU er skeptisk til innføring av utskriftskvoter på 
NTNU  (Jamfør vedtak fra 2010 om utskriftskvoter). 

• Innføring av kvoter skal ikke påvirke studentenes studiekvalitet. 
Utskrifttilbudet skal bli mer effektivt. 

• Utskrift med farger skal muliggjøres, på utvalgte printere. 
Tilgjengeligheten bør være god på alle campus 

• Kvoten skal være på 600 ark per semester på lavere grad, 1000 
ark per semester på høyere grad. Ved utskrift utover dette skal 
det koste 0,50 per ark ensidig sort/hvitt, 0,25 kr per ark for 
dobbeltsidig svart/hvitt og 3,00 kr ensidig farge, 2,50 kr 
dobbeltsidig farge. Medisinstudiet og arkitekt defineres i denne 
sammenheng som høyere grad. 

• NTNU må legge til rette for utbredt bruk av PCer, nettbrett og 
lignende på campus, samt utvidet bruk av digital innlevering.  

• Det må være mulig for studenter med spesielle behov å søke om 
utvidet kvote. Det må være mulig for fagansvarlig å søke om 
utvidet kvote for studenter som tar emnet.» 

 
 

STi-sak 12/13 Suppleringsvalg KK 
 
Votering: Valgt ved akklamasjon 
  
Vedtak: «Andreas Bakke Frøystadsvåg» 
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Ref-sak 11/13  STi-møte 02/13 
Godkjent 
 
Eventuelt  *Madeleine snakket om workshop og referansegruppe- og 

kvalitetssikringssystemet den 12. mars kl. 18.15. Det blir i Hangaren 
også blir det pizza etter workshopen. 
 
*Neste møte skal STi velge inn representanter til Velferdstinget og i 
tillegg så er det ikke lenge til Styrevalget. Kandidatfrist den 22 mars. 
Så det vil bli mye fokus på valg framover. 
 
 
 

Studenttingsmøte 05/13 
 

Dato:21.03.13 - Møtetid: 18.15 
 

STi-sak 14/13 Velferdstingets mandat 
 
Vedtak: «Diskusjonen i STi tas med videre til diskusjon i eierorganene» 
 
 

STi-sak 17/13  Valg av faste representanter til Velferdstinget  
 
Votering: 
 Alle ble valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak: 
«Kristian Solvin, Andreas Nilsen Kosmo, Henrik Stamnes Dahl, Linn Braaten, John 
Christer Rusti, Jarle Alexander Møller, Eivind Rindal,  Jens Sveen Frogner, Morten 
Mjelva og Anne Finstad ble valgt inn i Velferdstinget ved akklamasjon» 

  
 
 

STi-sak 17/13  Valg av vararepresentanter til Velferdstinget  
 
Votering:  
 Elena Slydal   6,069 stemmer 
 Anja Johnsen   9,809 stemmer 
 Per Grini   4,134 stemmer 
 Lars Gjølme   8,066 stemmer 
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 Andreas Pedersen  4,161 stemmer 
 Alexandra Løvland  2,446 stemmer 
 Mats Andreassen  3,932 stemmer 
 Jone Trovåg   6,575 stemmer  
 
 
Vedtak: Følgende vara ble valgt inn i Velferdstinget: 
1 vara Anja Johnsen 
2 vara Lars Gjølme 
3 vara Jone Trovåg 
4 vara Elena Slydal 
5 vara Andreas Pedersen 
6 vara Per Grini 
7 vara Mats Andreassen 
8 vara Alexandra Løvland 
 
 

STi-sak 13/13 Kjønnspoeng 
 
Vedtak: «Studenttinget mener at: 

• Studenttinget er mot at det brukes kjønnspoeng ved inntak på NTNU. 
• Studenttinget mener det må sees helhetlig på hvilke faktorer som 

motiverer det underrepresenterte kjønn til å søke opptak på NTNU. 
Det er uheldig at kjønnspoengene alene sees på som en faktor. 

• Studenttinget mener at NTNU skal tenke bredere på rekruttering, 
særlig gjennom nasjonalt samarbeid. Dette gjennom å skape 
holdninger og interesse for fagområder med ujevn kjønnsbalanse. 

 
Dersom NTNU velger å fortsette med bruk av kjønnspoeng skal 
ordningen fungere slik: 
• Kjønnspoeng skal bortfalle som ordning når representasjonen av det 

underrepresenterte kjønn er over 20 %. 
• Hvert enkelt studieprogram må få godkjenning for bruk av 

kjønnspoeng fra år til år, slik at kjønnspoengene ikke benyttes ukritisk 
over flere år. 

• Studenttinget mener det skal det være en generell regel at det ikke 
blir innført kjønnspoeng på noe studie før de på en periode på minst 
3 år har hatt en underrepresentasjon av et kjønn på under 20 %.  

• Kjønnspoeng skal benyttes uavhengig av hvilket kjønn det er som er 
underrepresentert.» 

 
 

STi-sak 15/13 Budsjett Fadderutvalget 2013 
 
Votering: Enstemmig. 
  
Vedtak: Budsjettet ble godkjent. 
       Budsjett 2013 
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Overføringer/inntekter 
Tilskudd NTNU 
Tilskudd NTNU – Lønn 
Sponsorpenger 
Salg av Fadderbånd 
Overskudd forrige år 
Bruk av investeringsfond 
SUM Inntekter 

 
153 000,- 
72 000,- 
50 000,- 

210 000,- 
46 165,- 
85 000,- 

616 165,- 
  
Utgifter:  
Lønn 72 000,- 
Kontordrift 10 600,- 
Tilskudd linjeforeninger 230 000,- 
Fadderforpleining 92 000,- 
Totalutgift SMS 35 000,- 
Arrangementer 168 000,- 
Leie Bankterminal og bil 10 000,- 
Totale utgifter 617 600,- 

 
 
 

STi-sak 16/13 Resolusjon til Landsmøte i NSO – Infrastruktur er en 
forutsetning for heltidsstudenten 

 
Votering: Resolusjon ble vedtatt 
  
Vedtak:  

• Studenttinget NTNU stiller seg bak SP sin resolusjon ”Infrastruktur er 
en forutsetning for heltidsstudenten”.  
• Studenttinget NTNU gir arbeidsutvalget fullmakt til å – i samarbeid 
med SP og eventuelle andre studentorganer ved andre institusjoner – 
foreta nødvendige endringer i resolusjonen frem mot Landsmøtet i NSO 
2013. 
 
 

 

Studenttingsmøte 06/13 
Dato:17.04.13 - Møtetid: 17.15 

 
 

STi-sak 20/13 Framtidserklæringen 
 
Votering: Forslaget ble vedtatt 
 
Vedtak: «Studenttinget NTNU støtter Framtidserklæringen» 
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Framtidserklæringen 2013-2018 
Trondheim, Nordens beste studieby 
Formål: 
Denne erklæringen har som formål å definere de viktigste kriteriene for at 
Trondheim skal bli ansett som Nordens beste studieby. Erklæringen definerer 
studentenes visjon for Trondheim og studiebyens framtid. 
 
CAMPUS 

Institusjonene i Trondheim skal ha som mål å utvikle sine campuser på en måte som 

sikrer størst mulig samarbeid på tvers mellom institusjoner og studenter, og må ha 

dette som et av de viktigste prinsippene for sine utdanningsplaner. Trondheim 

kommune må sikre at strategisk viktige tomter i området rundt en «kunnskapsakse» 

fra Kalvskinnet til Lerkendal, eksklusivt brukes til utdanningsformål i all overskuelig 

framtid. Videre utbygging skal også ta høyde for øvrig beboelse, samt utvikling og 

utbygging av trafikk-, og kollektivtilbudet. 

 
BYUTVIKLING 

Trondheim skal være best på utdanning, studentkultur, studiemiljø, forskning og 

samarbeid med næringsliv i Norden. Alle by- og trafikkutviklingsplaner må ta større 

hensyn til hva studenter mener er viktig. For å tiltrekke seg, og beholde flere høyt 

utdannende unge mennesker må; alle offentlige tjenester, byutvikling og kulturtilbud 

ha fokus på å bygge en profesjonell, dynamisk og attraktiv by. Trondheim skal være 

et springbrett til verden, og bygge den i større grad på sine studenter som en mer 

integrert del av byen. Trondheim skal være Nordens kunnskapsknutepunkt. 

 
BOLIG 

Studiebyen Trondheim skal gjøre sitt ytterste for å sikre boliger til byens studenter, 

gjennom økt privat og kommunal utbygging. Studentsamskipnaden i Trondheim skal 

til enhver tid ha tilgang på tomter som gjør at samskipnaden er i stand til å oppnå en 

dekningsgrad på en tredjedel av studentbefolkningen. Studentboliger skal fortrinnsvis 

bygges i nærheten rundt den såkalte «kunnskapsaksen». Alle boliger skal være i en 

helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig stand, og utleiere som bryter dette må straffes 

økonomisk. Det må skapes større muligheter for unge å skaffe seg bolig uten å pådra 

seg for stor økonomisk risiko som student. 
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INTERNASJONALISERING 

Institusjonene må tilrettelegge for, og ha større fokus på internasjonalisering av 

utdanning. Dette betyr både økt inn- og utveksling samt internasjonalt attraktive 

studie- og forskningsprogram. Institusjonene må ha langsiktige strategier for dette, 

uten at det går på bekostning av faglig kvalitet. De må styrke samarbeidet mellom 

seg og utbytte sine avtaler som sørger for at studenter fra ulike institusjoner kan 

utveksle til samme sted. Alle studieprogram bør ta høyde for at minimum ett 

semester kan tilbringes i utlandet. Alle aktører i studiebyen må bedre sin 

kommunikasjon og informasjon på engelsk. 

 
UTDANNINGSKVALITET 

Utdanningsinstitusjonene skal tilby forskningsbasert undervisning og utdanning med 

fremragende og inspirerende formidlere. Det skal være et større fokus på formidling 

og pedagogisk kompetanse blant faglig ansatte. Praksisordningen og tilknytning til 

arbeidslivet må få en større rolle i dagens utdanning, og organiseringen av praksis 

må ha tilgang på større ressurser for å kvalitetssikre ordningen. Studietilbudene skal 

reflektere fremtidens samfunnsbehov, og burde løses bedre gjennom arbeidsdeling 

og samarbeid på tvers av institusjoner. Dette skal være en selvfølgelighet i Nordens 

beste studieby. Viktige forutsetninger for god utdanningskvalitet er tilgang på rimelige 

læremidler, pensum og annet utstyr i tillegg til den byggmessige standen. 

 
VELFERD 

Alle studenter skal ha tilgang til på det offentlige helsevesen, samt rabatterte 

ordninger for tannhelse, offentlig transport og psykisk helse. Flere studenter må 

kunne motta støtte og hjelp i form av økonomiske refusjonsordninger. Disse tilbudene 

skal gjelde så lenge man er student, uavhengig av alder. Den psykososiale 

helsetjenesten må styrkes vesentlig og det offentlige tilbudet må i større grad overta 

behandlingen. Barnehagetilbudet for studenter skal fortsatt motta støtte og være 

rustet for en økning av studenter med barn. Kommunen og dens tjenester må til 

enhver tid være utrustet for å behandle flere brukere enn hva er folkeregistrerte 

innbyggere. 

 

STUDENTMEDVIRKNING 
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Studentene skal selv styre sitt demokrati, som regulert av Universitet- og 

Høyskoleloven. Utdanningsinstitusjonene skal alle tilrettelegge for et velfungerende 

lokaldemokrati og studentinvolvering på alle nivå. Studentdemokratiet må ta et større 

ansvar for å øke valgdeltakelse og medvirkning, samt bedre synliggjøre aktuelle 

saker for studenter. Det må være tydeligere hvilke påvirkningsmuligheter som finnes i 

Trondheim Kommune. 

 
STUDENTKULTUR OG FRIVILLIGHET 

Studentfrivilligheten må anerkjennes som en del av Trondheims merkevare, og bli tatt 

på alvor som et trekkplaster for framtidige studenter. Institusjonene bør tilrettelegge 

bedre for og oppmuntre til at studenter skal kunne påta seg frivillige verv, og utvikle 

seg akademisk. Det skal lages bedre ordninger for å kombinere studier og verv, 

samtidig som det ikke fires på krav om kunnskapstilegnelse. Studentfrivilligheten og 

studentkulturen bør styrke sin samlende identitet blant alle byens studenter. 

 
SAMSPILL MED NÆRINGSLIVET 

Lokalt nærings- og arbeidsliv må i større grad involvere seg i den forskning og 

utdanning som foregår i Trondheim, innenfor alle fagfelt. Det må stimuleres til 

studentinitiert innovasjon og nyskaping, gjennom å tilrettelegge for flere 

praksisplasser, sommerjobber og entreprenørskapsinkubatorer. Arbeids- og 

næringslivet bør bli en mer naturlig del av utdanningen for å sikre at en større andel 

av kompetansen forblir i Trondheim og Trøndelagsregionen. 

 
 

STi-sak 19/13  Kvalitetsikringssystem ved NTNU  
 
Vedtak: 
«Studenttinget mener: 
NTNUs ansvar 

• NTNU skal sørge for at kvalitetssikringssystemet blir utformet på en slik måte 
at det er lett gjenkjennelig og kan implementeres ved alle institutt. 

• NTNU skal involvere og tydeliggjøre rollen til tillitsvalgte studenter på 
instituttnivå i kvalitetssikringsarbeidet. 

• NTNU skal tydeliggjøre det kontinuerlige kvalitetssikringsarbeidet. 
• NTNU skal ha transparens i kvalitetssikringsarbeidet. Dette ved å gjøre 

tilbakemeldinger offentlige for alle interesserte. Tilbakemeldingene skal gjøres 
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anonyme og det skal ikke publiseres noen form for personangrep eller 
krenkende påstander om enkeltpersoner i tilbakemeldingene. 

• NTNU skal forbedre nettsidene om kvalitetssikringssystemet. Det skal her 
være en definisjon av kvalitet, og hvorfor kvalitetssikring er viktig. 

• Nettsiden om kvalitetssikring skal gjøres tilgjengelig på forsiden av ntnu.no. 
Nettsiden skal også være lett tilgjengelig via Innsida og It’s learning. 

• NTNU skal legge til rette for at evalueringene av emner og studieprogram skal 
gjøres elektronisk. 

• Alle uteksaminerte studenter skal ha tilbud om å evaluere studieprogrammene 
som helhet i maksimum 2 måneder etter uteksaminering. 

• NTNU skal legge til rette for å ha gode insentiver for å kunne utføre et godt 
kvalitetssikringsarbeid. 

• NTNU skal anse og bruke studentene aktivt som informasjonskilder i 
datainnhenting både i arbeidet med kvalitetssikring og forskning. 

• Fakultetene skal kunne sanksjonere institutt som ikke tilfredsstiller krav til 
kvalitetssikring. 

• NTNU har et ansvar for å kommunisere hvilket institutt som eier emner. 
• NTNU skal utvikle en felles powerpoint-presentasjon eller lignende som 

forklarer kvalitetssikringsprosessene ved universitetet, og som brukes når 
studenter får innføring i kvalitetssikringssystemet. 

• Kvalitetssikringsarbeidet skal være en naturlig del av NTNU 
lederopplæringsprogram. 

• Emneevalueringer skal gjennomføres som en øving i alle emner, for alle 
studentene som tar emnet. Disse emneevalueringene må behandles og 
sammenfattes i ettertid av, om mulig, en objektiv tredjepart. 

• NTNU skal jobbe for at instituttleder, de tillitsvalgte og kontorsjefen skal møtes, 
f.eks en gang i semesteret, for å revidere 
tilbakemeldingene/emneevalueringene på utvalgte emner. 

• NTNU må sørge for at LMU blir mer involvert i kvalitetssikringsarbeidet ved 
NTNU, blant annet gjennom inkludering av LMUs rapport i kvalitetsmeldingen 
og ved å benytte LMU opp mot arbeid med læringsmiljø og kvalitetssikring på 
fakultetene. 

• NTNU skal jobbe for at informasjon om kvalitetssikringssystemet når 
studentene så tidlig i studieløpet som mulig. F. eks gjennom 
fellesforelesninger i oppstartsdagene. 

 
Studentdemokratiets ansvar 

• Studentdemokratiet skal være en ressurs for undervisere, instituttledere, andre 
studenter og alle som har faglig innvirkning ved NTNU. 

• Studentdemokratiet har delansvar i å synliggjøre kvalitetssikringssystemet ved 
å være tilgjengelige for spørsmål om kvalitetssikring for alle faglige ansatte og 
studenter ved NTNU» 
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STi-sak 18/13  Norskkurs  
 
Vedtak:  
“Studenttinget mener at: 

• NTNU må prioritere å bevilge midler til å utvide antall plasser slik at alle 
kvalifiserte søkere får plass på norskkurs på alle trinn. Det er uheldig at de 
som har lyst til å lære seg språket ikke får anledning til dette. 

• For at studentene som går glipp av forelesningene og eventuelle studenter 
som ikke har fått plass på kursene, skal få med seg det som skjer i 
forelesningene, skal det innføres videoforelesninger som et supplement på 
alle trinn. Dette er ikke et fullverdig alternativ til å øke antallet plasser. 

• At nye internasjonale studenter blir tidlig informert om muligheten til å søke på 
norskkurs. Det bør også informeres om andre språkopplæringstilbud, som 
NoW. 

• Alle internasjonale studenter, uavhengig av lengde på studieopphold, skal få 
muligheten til å søke og ta norskkurs trinn 1. 

• NTNU-studenter må prioriteres foran ektefeller og samboere til vitenskapelige 
ansatte» 

 
 

STi-sak 14/13 Velferdstingets mandat 
 
Vedtak: «Studenttinget NTNU vedtar ikke nytt mandat for Velferdstinget i 

Trondheim. Inntil nytt mandat blir vedtatt får BI Studentersamfunn en 
representant i Velferdstinget. Nytt mandat må vedtas før 
konstituerende møte i 2014» 

 
 

 

Studenttingsmøte 07/13 
Dato:02.05.13 - Møtetid: 16.15  

 
 

STi-sak 23/13 Oppnevning av studentrepresentant til FUS 
 
Votering: Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak: «Åsa Snilstveit Hoem ble innstilt til FUS for perioden 01.08.2013 – 

31.07.2014 ved akklamasjon» 
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STi-sak 27/13  Oppnevning av studentrepresentant til FUL  
 
Votering:  valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak: «Camilla Rikardsen Solheim ble innstilt til FUL for perioden 2013 ved 

akklamasjon» 
 
 

STi-sak 22/13  Valg av representant til LS-NSO - faste  
 
Votering:  Jarle A. Møller  17 stemmer 
 Tina Melfjord  13,5 stemmer 
 Madeleiene Lorås 5 stemmer 
 
Vedtak: «Jarle A. Møller og Tina Melfjord ble valgt inn som faste 

representanter i LS-NSO for perioden 1/7-13 til 30/6-2014» 
 
 

STi-sak 21/13 Arbeidsinstruks for studenter i FUS 
 
Vedtak:  

«Arbeidsinstruks for FUS-representantene 
Studentrepresentantene i FUS skal ivareta sivilingeniørstudentenes interesser i 
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen.  
 
Allmøtet for sivilingeniørutdanningen innstiller en representant til Studenttinget, som 
så foretar den formelle oppnevningen. Det skal fortrinnsvis sitte en mannlig og en 
kvinnelig studentrepresentant i FUS. Det velges en ny representant hvert halvår. Den 
FUS-representanten som har sittet lengst, er leder for Studentrådet for 
sivilingeniørutdanningen som består av FTRer fra fakultetene som tilbyr 
sivilingeniørutdanning (IVT, IME, NT), samt IØT. Representantene jobber sammen 
og har kontortid to timer i uka. De fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra 
studiesituasjon og timeplan. 
 
FUS-representantene har fast kontor som de deler med FTRene på IØT, AB og IVT. 
De har tilgang til en konsulent som er ansatt 100%, som deles med de andre 
tillitsvalgte 
 
Arbeidsoppgaver: 

- Forberede seg til og delta på FUS-møter. Her skal representantene ivareta 
sivilingeniørstudentenes perspektiver. 

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for 
sivilingeniørutdanningen. Dette innebærer også å utarbeide felles 
høringssvar fra studentrådene IVT, NT, IME og IØT på høringer som 
kommer fra FUS. 

- Forberede og avholde allmøter for sivilingeniørstudentene hvert semester. 
- Kontortid to timer pr. uke. 
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- Delta på formøter til NTNUs styre, formøte til UU og Studenttingsmøter når 
saker som angår sivilingeniørstudentene behandles. 

- Ta initiativ i saker som opptar sivilingeniørstudentene.  
- Være ressurspersoner for medlemmene i SR Siving.» 

 
 

STi-sak 22/13  Valg av representant til LS-NSO - vara  
 
Votering:  Madeleine Lorås 17 stemmer 
 Sjur Øyen  10 stemmer 
 Vilde Coward  5,5 stemmer 
 
Vedtak: “Madeleine Lorås ble valgt inn som 2 vara og Sjur Øyen ble valgt 

inn som 4 vara i NSO sitt Landsstyre for perioden 1/7-13 til 30/6-
2014» 
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STi-sak 14/13 Velferdstingets mandat 
 
Vedtak:  
«Mandat for Velferdstinget 
Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende fra ... 
 
Velferdstinget (VT) skal ha følgende sammensetning: 
 
11 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 
4 representanter valgt fra Studentparlamentet HiST 
1 representant valgt fra Studentrådet DMMH 
1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 
1 representant valgt fra BI Studentersamfunn 
 
Velferdstinget konstituerer seg selv. Eierorganene forbeholder seg retten til å ha hver 
sin observatør til stede ved arbeidsutvalgets møter. 
 
Velferdstingets møter skal være åpne for alle, men kan i særskilte tilfeller lukkes. 
Eierorganene forbeholder seg i slike tilfeller retten til å ha en representant til stede 
under forhandlingene om møtet skal lukkes. 
 
Velferdstinget er i alle saker selvstendig og politisk uavhengig av eierorganene, og er 
ansvarlig for å forvalte de ressurser som er tilgjengelig. Velferdstinget vedtar selv 
sine vedtekter og er ansvarlig for tilstrekkelig bekjentgjøring og rekruttering til valg. 
Dette arbeidet kan skje i samarbeid med eierorganene. 
 
Ansvarsområde 
Velferdstinget har det overordnede ansvaret for å forvalte studentenes innflytelse 
over studentvelferden i Trondheim.  Førsteprioritet skal alltid være saker som 
omhandler Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) sin studentrettede virksomhet. 
 
Velferdstinget er delegert retten til å velge og tilbakekalle representanter og 
vararepresentanter til konsernstyret i SiT i tråd med "Lov om studentsamskipnader".  
 
I saker som ikke kan kobles direkte opp mot SiTs virksomhet, eller i saker der det er 
uklart om saken tilfaller Velferdstinget eller eierorganene, skal Velferdstingets 
deltagelse gjøres i samråd med eierorganene.  
 
Eierorganene har rett til å delegere andre ansvarsområder til Velferdstinget dersom det er 
hensiktsmessig. Eierorganene skal ta Velferdstingets synspunkter i betraktning før en slik  
beslutning fattes» 
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STi-sak 26/13  Oppnevning av studentrepresentant til Læringsmiljøutvalget 
- fast 

 
Vedtak: “Sondre Flinstad Harbo og John-Christer Rusti ble valgt inn som 

faste representanter i Læringsmiljøutvalget for perioden 1/7-13 til 
30/6-2014 ved akklamasjon» 

 
Vedtak: “Line Willersrud ble valgt inn som vararepresentant i 

Læringsmiljøutvalget for perioden 1/7-13 til 30/6-2014 ved 
akklamasjon» 

 
 

STi-sak 24/13  Oppnevning av studentrepresentant til UU - fast  
 
Vedtak: “Eli Fyhn Ullern ble valgt inn som fast representant til 

Utdanningsutvalget for perioden 1/7-2013 – 30/6-2014 ved 
akklamasjon» 

 
Vedtak: “Jarle A. Møller ble valgt inn som vararepresentant til 

Utdanningsutvalget for perioden 1/7-2013 – 30/6-2014 ved 
akklamasjon» 

 
 

STi-sak 28/13  Strategi for Stortingsvalget 2013  
 
Vedtak:  
• “Studenttinget skal være med å skrive en politikeravtale mellom de 

studentdemokratiske organene i Trondheim og partiene som skal ha hovedtema 
studentboliger og infrastruktur. Studenttinget NTNU gir ledelsen fullmakt til å 
fremforhandle en politiker avtale. En slik avtale bør foreligge til semesterstart 
høsten 2013 

• Studenttinget skal arrangere debatt mellom partiene. 

• Ledelsen skal møte listetoppene fra Sør-Trøndelag for å diskutere aktuelle 
utdanningspolitiske saker. 

• Studenttinget skal arrangere en aksjon i Trondheim. 

• Studenttinget skal ta initiativ til standdager på Dragvoll og Gløshaugen der partiene 
inviteres til standvirksomhet. 

• Studenttinget skal drive aktivt informasjonsarbeid for å oppfordre studenter til å 
stemme.» 
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STi-sak 25/13  Oppnevning av studentrepresentant til Den Sentrale 
Klagenemnd - fast  

 
Vedtak: “Carl Fredrik Tjeransen ble valgt inn i Den Sentrale Klagenemnd for 

perioden 1/7-2013 til 30/6 2014» 
 
 

STi-sak 29/13  Resolusjon om kjønnskvotering  
 
Vedtak:  
Studenttinget vedtar følgende intensjon om kjønnskvotering og gir arbeidsutvalget 
fullmakt til å utforme medieinnlegg om temaet: 

• Studenttinget mener det er uheldig at kjønnskvotering må brukes for å skape en 
jevn kjønnsbalanse. Dette er spesielt uheldig for studentenes styrevalg, da vi 
ønsker at kvalifikasjoner skal være det gjeldende kriteriet.» 

  
 

STi-sak 25/13  Oppnevning av studentrepresentant til Den Sentrale 
Klagenemnd - vara  

 
Vedtak: “Anja Ziolkowski ble valgt inn som vararepresentant i Den Sentrale 

Klagenemnd for perioden 1/7-2013 til 30/6 2014»  

05.08.2014  
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