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 Studenttingsmøte 08/2009 den: 27.08.09             

 

 
Sti-sak 26/09   Innovasjonssenter Gløshaugen 

 

Vedtak:  Arbeidsutvalgets innstilling ble vedtatt med de endringer som fremkom på 

   møtet. 

 

Kandidat:  Petter Jacob Jacobsen  

       Magdalon Opdahl ble benket, takket nei. 

 

 Vedtak:  Petter Jacob Jacobsen ble valgt ved akklamasjon 

 
 

STi-sak 27/09   Eksamensreglement 

 

 Vedtak:  

 

”Studenttinget krever: 

 Et tillegg til studieforskriftens § 24, med krav om at eksamensdato i alle emner 

med avsluttende eksamen må kunngjøres før studiestart. For adgangsbegrensende 

emner skal eksamensdato kunngjøres to uker før oppmeldingsfristen for emnet 

utgår. 

 Regelverk for endring av eksamensdato eller eksamensform som stiller krav til at 

alle endringer må kunngjøres dersom de gjøres før 1. september / 1. februar, og at 

de må godtas skriftlig av alle registrerte studenter i emnet dersom de skjer etter 

denne datoen.  

  At det i alle emner med skriftlig eksamen utarbeides to forskjellige oppgavesett til 

eksamen, og at loddtrekning avgjør hvilket av settene som gis til ordinær eksamen 

og hvilket som gis til utsatt eksamen / kontinuasjonseksamen. 

 Eksamenskollisjon på grunn av endret eksamensdato etter oppmeldingsfrist skal 

automatisk gi adgang til kontinuasjonseksamen. 

 Studenter skal ha mulighet til å melde seg opp i kontinuasjonseksamen før 

eksamenskarakter/klagesaksgang er ferdig, for så automatisk meldes av om 

eksamen blir bestått. 

 Eksamensform (muntlig/skriftlig) på kontinuasjonseksamen skal være 

bestemt/offentliggjort senest 5 virkedager før eksamensdagen.” 

 
 

STi-sak 28/09  Bachelorgraden NTNU 

 

 Vedtak:  

  

 For å gjøre bachelorgraden mer relevant for både videre studier og arbeidsliv, burde 

alle studenter ha muligheten til å avgi et større selvstendig arbeid, eksempelvis 

bacheloroppgave eller et tilsvarende sluttprodukt. 



 Studenter ved lavere grad må tilbys god faglig veiledning og oppfølging, og samtidig 

tilbys god karriereveiledning. 

 NTNU burde opprette Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) eller 

Arbeidslivspaneler ved alle fakultet. Disse bør blant annet jobbe for å anskaffe 

relevante sommerjobber for bachelrostudenter. 

 Samarbeid med næringslivet og offentlig sektor må danne grunnlaget for endringer i 

innholdet i bachelorgraden. 

 Studiene må struktureres slik at man har en gradvis stigning i vanskelighetsnivå 

gjennom alle 3 årene, og at studentene føler at emnene er relevante. 

 Fagmiljøene og veiledere bør ha tilstrekkelig informasjon om ulike andre relevante fag 

som kan være aktuelle for det enkelte studiet. 

 Emnetilbudet innen det enkelte fagområdet må være omfattende nok til å gi studentene 

den dybden de ønsker på bachelorgraden. 

 Studenttinget oppfordrer Studentrådene til å ta opp tittel på bachelorgradene i NSUs 

fagråd og evt. i nasjonale fakultetsmøter. 

 Det er et mål, at alle studenter skal ha god innsikt i egen kompetanse for å lettere 

komme ut i arbeidslivet 

  

   

STi-sak 29/09  Valg til Kontrollkomiteen 

  

Kandidater: Hanne Tresselt 

 

Vedtak:  Hanne Tresselt ble valgt ved akklamasjon 

 

 

 

Studenttingsmøte 09/2009 den: 17.09.09 

 

 

STi-sak 30/09  Ex.phil 

 

 Vedtak:  

 

”Studenttinget gir arbeidsutvalget fullmakt til å utforme høringssvar med forslag til endring av 

gjeldende styrevedtak på bakgrunn av Studenttingets vedtak. 

 

 Studenttinget støtter utvalgets forslag om endring av fellesemnet Ex.phil til et antall 

studiespesifikke varianter, med pensum tilrettelagt til disse fagområdene.  

 Studenttinget mener at forslaget om antall varianter må vurderes på nytt i tett 

samarbeid med fagmiljøene. 

 Studenttinget stiller seg positive til å dele opp Ex.phil i en kjernedel (⅔) og en 

studieområdespesifikk del (⅓). 

 Studenttinget mener det skal foreleses i vitenskapelige arbeidsmetoder. 

 Studenttinget mener at NTNU må stille med tilstrekkelig areal og lokaler til 

undervisning. 

 Studenttinget støtter forslaget om obligatorisk oppmøte på fire av seks seminar. 

 Studenttinget mener at dagens ordning med godkjente øvinger bør videreføres, men at 

det bør settes inn større ressurser til tilbakemeldinger som gis til studentenes arbeid. 

 Studenttinget mener at Ex.phil-kontaktene aktivt skal bidra i forelesninger, øvinger o.l, 

og at disse skal være kompensert. 

 Studenttinget mener det er NTNUs oppgave å sørge for at NTNUs Ex.phil er godkjent 

ved alle læresteder i Norge. 



 Studenttinget foreslår at det nye overordnede læringsmål skal lyde  

 «I Ex.phil skal studentene gjennom en historisk og systematisk innføring i 

filosofiske, etiske og vitenskapsteoretiske emner bli stand til å forholde seg reflektert 

til sitt eget fagområde samt til vitenskapene generelt. Studentene skal øves opp i 

vitenskapelig og kritisk tenkemåte og i vitenskapelige arbeidsmåter» 

 Studenttinget krever at styret ved NTNU øremerker nødvendige midler til endringer 

og drift av Ex.phil emnet, slik at dette ikke blir en ekstra kostnad for det Humanistiske 

Fakultet” 

 

 

 

STi-sak 31/09  Siv.ing 

 

 Vedtak:  

 

”Studenttinget støtter prinsippet om mulighet for opptak til 2-årig mastergrad utenfor NTNU 

etter fullførte 3 år på sivilingeniørstudiet. Studenttinget gir AU fullmakt til å utforme 

høringssvar på bakgrunn av Studenttingets vedtak. 

 

Studenttinget mener: 

 Så lenge NTNU beholder ordningen med 5-årige siv.ing-grader bør det tilbys et 

kompetansebevis som skal danne grunnlag for opptak til masterstudier. 

 NTNU må få på plass avtaler med andre universiteter som gjør at disse godtar 

kompetansebevis som opptaksgrunnlag. 

 Det bør være mulig å søke om kompetansebevis til og med 5. semester. 

 Det skal være mulig å fortsette på det integrerte løpet om man skulle ombestemme seg 

før utgangen av 3.året, med tilbakemelding innen en gitt frist. 

 NTNU har et særskilt ansvar for at studenter som vurderer å ta utgang etter 3 år, må 

være tilstrekkelig informert om de begrensingene dette medfører.” 

 

STi-sak 32/09  Oppnevning til Skikkethetsnemnda 

 
Kandidater:  Marthe Pande-Rolfsen 

   Gunnar Gotaas 

   Bjørn Mørkedal 

   Kristin S. Berg 

   Andrea Dobloug 

   Cecilie Horvei 

 
Vedtak: ”Gunnar Gotaas og Cecilie Horvei ble valgt inn som faste   

   representanter til Skikkethetsnemnda” 

 

Varakandidater: Marthe Pande-Rolfsen  

   Kristin S. Berg       

   Bjørn Mørkedal   

   Andrea Dobloug 

 

Vedtak: ”Marthe Pande-Rolfsen og Kristine S. Berg ble valgt inn som vara 

   representanter til Skikkethetsnemnda” 

 
STi-sak 33/09   Oppnevning til FUL 

 

Kandidater: James Alexander Arnfinsen 



 

Vedtak:  ”James Alexander Arnfinsen ble oppnevnt som fast representant til 

   FUL for 2010. ” 

 

Arbeidsutvalget fikk fullmakt til å supplere inn vararepresentant 
 

 

 

 

 Studenttingsmøte 10/2009 den: 08.10.2009 

 

 

 
STi-sak 340/09  Endring av Studenttinget NTNU sitt reglement 

 

Vedtak: ”Reglementsendringene blir tatt opp til vedtak igjen på neste møte,  og vil da 

bli endelig vedtatt” 

 

 

 

STi-sak 35/09   Redusere eller utvide – Internasjonalisering ved NTNU 

 

Vedtak:  

 

 ”Studenttinget mener at NTNU ikke har innfridd 

sine delmål tilstrekkelig i internasjonaliseringsstrategien fra 2001.  

 

 Studenttinget mener at alle internasjonale studenter 

må få tilbud om minst ett språkkurs fra NTNU.  

 

 Studenttinget mener at NTNUs språkkurstilbud for 

utvekslingsstudenter må være av samme faglige kvalitet som de trinndelte kursene for å 

kunne gi en høyere norskkompetanse enn kun på grunnleggende nivå.  

 

 Studenttinget mener at studenter som ønsker det 

fortsatt skal kunne søke seg til de trinndelte kursene etter kort eller langt innføringskurs. 

 

 Studenttinget mener at et kurs innen norsk kultur 

må utfylle språktilbudet slik at innreisende studenter får en grunnleggende forståelse av 

norsk kultur.  

 

 Studenttinget mener at NTNU må ta et større 

ansvar for boligsituasjonen til internasjonale studenter. NTNU må respektere og overholde 

SiTs grense på 30 % internasjonale studenter i SiTs boliger, og internasjonale studenter 

må i rekrutteringsfasen opplyses om det faktiske botilbudet ved NTNU.       

 

 Studenttinget mener at NTNU må operere med 

årsbaserte prognoser og opptaksrammer for antall internasjonale studenter slik at behov 

kan kartlegges og tilbudene tilrettelegges det faktiske antall studenter.  

 

 Studenttinget mener at dagens antall internasjonale 

studenter må begrenses, slik at tilbudene til bolig, språkkurs og faglig innhold står i 

samsvar med antall internasjonale studenter. ” 



 

 

 

STi-sak 36/09   Oppnevning til Den Sentrale Klagenemnd 

 

Kandidater: Marie Gjerde Rolandsen 

   Kristine Gilje 

 

Vedtak: ”Kristine Gilje ble valgt inn som faste representant til Den Sentrale 

   Klagenemnd” 

 

Varakandidater: Marie Gjerde Rolandsen   
 

Vedtak: ”Marie Gjerde Rolandsen ble valgt inn som vara representant til Den 

   Sentrale Klagenemnd ved akklamasjon” 
 

 

 

STi-sak 37/09   Oppnevning til Miljøutvalget  

 

Kandidater:  Lars Martin Hytten 

   Ingvill Marie Moen 

 

Vedtak:   ”Lars Martin Hytten ble oppnevnt som fast representant til 

    Miljøutvalget for 2010. ” 

 

 Varakandidater: Ingvill Marie Moen 

 

  

 Vedtak:  ”Ingvill Marie Moen ble oppnevnt som vararepresentant til 

    Miljøutvalget for 2010 ved akklamasjon” 

.  

 

 

 Studenttingsmøte 11/2009 den: 29.10.2009 
 

STi-sak 34/09   Endring av Studenttinget NTNU sitt reglement  

 

  Forslag 1: skal ikke stemmes over, falt ved forrige møte 

Forslag 2: vedtatt enstemmig 

Forslag 3: vedtatt, 15 stemmer for 

Forslag 4: skal ikke stemmes over, falt ved forrige møte 

Forslag 5: vedtatt enstemmig 

 
 Vedtatt: 

Reglement 

for 

 S t u d e n t t i n g e t  N T N U  

 

Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 

Siste endring av reglementet ble gjort den 29.10.09 



 

§ 0 Definisjoner 

Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke 

Kvalifisert flertall :Mer enn 50% av de tilstedeværende representanter stemmer for 

Absolutt Flertall :Mer enn 50% av representantene må stemme for 

Kvalifisert 2/3flertall :Mer enn 2/3 av de tilstedeværende representantene stemmer for 

Absolutt 2/3flertall :Mer enn 2/3 av representantene må stemme for 

 

STi-medlemmer :De 25 representantene som sitter rundt bordet og har stemmerett 

STi-ledelse  :Leder, Utdanningsansvarlig nestleder og Organisatorisk nestleder 

§1  Myndighet og oppgaver 

§ 1.1 Myndighet 

Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for å 

ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens styre.1 

§ 1.2 Oppgaver 

Studenttinget NTNU uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som er viktige for 

studentene ved NTNU. 

 

Studenttinget NTNU er medlemmer av både nasjonale og internasjonale organisasjoner og fremmer 

studentene på NTNU sin sak i disse fora. 

 

Studenttinget NTNU er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU skal være 

representert. Studenttinget NTNU er innstillende organ der Rektor velger studentrepresentanter. 

 

§ 2 Sammensetning  

§ 2.1  Valgkretser 

Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget NTNU, og alle valgkretser skal ha minst en 

representant.  

 

STi består av 25 medlemmer. I tillegg til den ene representanten alle valgkretser er sikret fordeles 

representantene ved å dividere studenttallet ved hvert fakultet på ett gitt delingstall. Deretter rundes 

resultatet opp til nærmeste heltall. Det delingstallet som brukes, er det tallet som totalt gir 25 

representanter. Manntallet fra foregående høstsemester brukes for å definere antall studenter ved hvert 

fakultet. 

 

Studenter som bare er registrert på Ex.phil, kan stille til valg og stemme ved det fakultetet de selv 

ønsker. 

 

§ 2.2 Valgmåte og valgperiode 

STis representanter blir valgt ved urnevalg i hver enkelt valgkrets. 

 

Valgperioden følger kalenderåret. 

 

                                                 
1 Lov om universiteter og høyskoler (2005-08-01) § 4.1 



§ 2.3 Utfyllende retningslinjer 

Studenttinget NTNU vedtar utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av valg til Studenttinget 

NTNU i valgreglement. 

 

§ 3 Møter 

§ 3.1  Rett til å melde saker 

Alle studenter på NTNU har rett til å melde saker. Saker der AU ikke er saksbehandlere skal være 

levert til AU senest 8 dager før Studenttingsmøtet der saken skal behandles. 

 

§ 3.2  Innkalling 

STis Arbeidsutvalg kaller inn til møter. 

Innkallingen med innstilling fra AU i alle saker skal være sendt medlemmene av Studenttinget NTNU 

senest 4 dager før møtedato. 

 

§ 3.3  Vedtaksdyktighet 

Studenttinget NTNU er vedtaksdyktig når minst 50 % av medlemmene er tilstede. 

 

§ 3.4  Stemmerett 

STis 25 medlemmer eller vara som møter for faste medlemmer har stemmerett i alle saker. 

 

§ 3.5 Tale- og forslagsrett  

Alle har talerett på STis møter. 

Alle studenter ved NTNU og faste observatører har forslagsrett på STis møter. 

 

§ 3.6 Vedtak 

Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, men hvis en 

representant krever det, så skal voteringen skje skriftlig. Det kan stemmes for, mot og avholdende.  

 

§ 3.7 Stemmelikhet 

Ved tilfeller av stemmelikhet vedtas det forslaget som ligger til grunn. 

 

§ 3.8 Protokolltilførsel og stemmeforklaring 

STi-medlemmer, STi-ledelse og kontrollkomiteen kan for å kommentere ett vedtak, eller forklare 

årsaken til en bestemt stemmegivning, levere hhv. protokolltilførsel eller stemmeforklaring til 

møteleder, disse må meldes før møtet heves. 

 

§ 3.9 Møte for lukkede dører 

I utgangspunktet er det kun STis medlemmer som har møterett på lukkede møter. Leder, nestledere, 

Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, såfremt ikke Studenttinget NTNU aktivt 

fjerner den. Studenttinget NTNU kan også innvilge andre møterett. Debatten om hvorvidt møtet skal 

lukkes holdes for lukkede dører. 

 



§ 3.10 Faste Observatører 

 Studentrepresentantene i Styret 

 Studentrepresentantene i fakultetsrådene 

 En representant fra:  

o Alle Studentrådene ved fakultetene 

o Velferdstinget 

o Studentparlamentet HiST 

o Studentrådet DMMH 

o NSU 

o Alle styrer, råd og utvalg STi velger/innstiller til 

 

§ 4  Arbeidsutvalget (AU) 

§ 4.1  Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet  

AU utgjør STis daglige ledelse, og representerer Studenttinget NTNU mellom STis møter. AU 

innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget NTNU, AUs innstilling blir lagt til 

grunn på møtet. AU kan vedta hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i 

Studenttinget NTNU og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp med ett fulltallig Studentting. 

 

§ 4.2  Sammensetning av arbeidsutvalget 

AU består av Leder, Fag- og forskningsansvarlig nestleder, Organisatorisk nestleder og tre AU-

medlemmer, disse tre blir valgt blant medlemmene av Studenttinget NTNU. 

 

§ 4.3  Arbeidsutvalgets funksjonstid 

AUs medlemmer har en funksjonstid på 1 år fra 1.1 til 31.12. AU velges på konstituerende møte. Leder 

fungerer til ny leder er valgt. 

 

§ 4.4  Stillingsinstruks 

AUs medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. Endringer i denne 

vedtas av Studenttinget NTNU. 

 

§ 4.5  Stemmelikhet 

Ved tilfeller av stemmelikhet i STis arbeidsutvalg avgjør leders stemme. 

 

§ 4.6  Observatører  

Studentrepresentantene i Styret møter på AUs møter, såfremt AU ikke ønsker noe annet. 

 

§ 5  Valg 

§ 5.1 Valgbarhet 

Så langt noe annet ikke er spesifisert er alle studenter på NTNU valgbare. 

 

§ 5.2 Valgmåte 

Ved valg, hvor det er flere kandidater enn antall plasser eller noen av STi-medlemmene krever 

skriftlig votering benyttes preferansevalg. Stemmene vektes på følgende måte: 



 1. prioritet: 1/1 stemme 

 2. prioritet: 1/2 stemme 

 3. prioritet: 1/3 stemme 

 OSV 

 

Man kan stemme på inntil det antall kandidater som skal velges. 

Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene velges ved 

akklamasjon. 

 

§ 5.3 Kjønnsbalanse 

Ved samtlige tillitsverv som Studenttinget velger eller innstiller 2 eller flere personer til, skal det 

tilstrebes en jevn kjønnsbalanse. Ved valg som omfattes av likestillingsloven skal det om nødvendig 

kvoteres. Kvoteringen gjennomføres over en valgomgang.  

 

§ 5.4 Valg til Arbeidsutvalget 

§ 5.4.1 Funksjonstid 

Valg av representanter til AU skjer på konstituerende møte og AU-medlemmene velges for ett 

kalenderår om gangen. 

 

§ 5.4.2 Nyvalg i perioden 

Dersom Leder, Fa- pg forskningsansvarlig nestleder eller Organisatorisk nestleder 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. 

 

§ 5.5  Stemmelikhet 

Ved stemmelikhet holdes omvalg mellom de representantene som fikk like mange stemmer. Resulterer 

også dette i stemmelikhet åpnes talelisten igjen før det igjen holdes omvalg. Ved stemmelikhet også 

denne gangen skal det holdes nytt valg på neste møte. 

 

§ 5.6  Funksjonstid 

Så langt noe annet ikke er spesifisert trer representanter valgt av Studenttinget NTNU inn i sine verv 

når møtet de er valgt på heves og sitter ut den perioden de er valgt for. 

 

§ 5.7 Blanke stemmer  

Ved et kvalifisert flertall av blanke stemmer i valgsaker skal talelisten åpnes, før det holdes et omvalg.. 

Om det fremdeles er et kvalifisert flertall av blanke stemmer også denne gangen skal det holdes nytt 

valg ved neste møte. 

 

 

§ 6  Mistillit 

§ 6.1  Leder og Nestledere 

Studenttinget NTNU kan med kvalifisert flertall på to etterfølgende møter vedta mistillit til leder og 

nestledere av Studenttinget NTNU. 

 



§ 6.2  Andre 

Studenttinget NTNU kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot andre tillitsvalgte som 

Studenttinget har valgt inn i et styre, råd eller utvalg. 

 

§ 6.3  Offentliggjøring og ikrafttredelse  

Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen. 

Den som får vedtatt en mistillit mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt av Studenttinget NTNU. 

 

§ 7  Kontrollkomiteen 

§ 7.1 Myndighetsområde 

Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 

§ 7.2 Oppgaver 

1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, retningslinjer 

og arbeidsprogrammet til STi. 

2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt.  

3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter forespørsel 

fra Sti, AU, Leder eller møteleder. 

4. Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en støttefunksjon 

for organet og arbeidsutvalget. 

 

§ 8  Utfyllende retningslinjer 

§ 8.1  Forretningsorden 

Studenttinget NTNU vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for gjennomføringen av 

Studenttingets møter. 

 

§ 8.2  Økonomireglement 

Studenttinget NTNU vedtar ett økonomireglement som gir retningslinjer for den økonomiske driften. 

 

§ 8.3  Valgreglement 

Studenttinget NTNU vedtar ett valgreglement som gir retningslinjer for gjennomføring av valg til 

Studenttinget NTNU. 

 

§ 8.4  Endring av utfyllende retningslinjer 

Endringer av de utfyllende retningslinjene skal vedtas ved absolutt flertall. 

Forslag til endringer til de utfyllende retningslinjene skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før møtet 

de skal vedtas. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes med innkallingen. 

 

§ 9 Endring av reglementet 

§ 9.1  Ikrafttredelse 

Endringer i reglementet skal vedtas med 2/3 kvalifisert flertall på to etterfølgende møter. Endringen 

trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. 

 



§ 9.2  Innlevering av endringsforslag 

Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før det første møte de skal 

behandles. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes med innkallingen. 

§ 10  Oppløsning 

Oppløsning av Studenttinget NTNU vedtas med 2/3 kvalifisert flertall på to etterfølgende møter, og 

trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal gjøres kjent for 

Arbeidsutvalget fire uker før første behandling. Allmøtene ved NTNUs fakultetet skal komme med en 

uttalelse. 

 

 
   

 

   

STi-sak 38/09  Fremtidens fadderuke på Dragvoll 

 

Vedtak: 

 

Fremtidens fadderuke på Dragvoll 

- Prinsipper for fadderuka 

 

”En fadderordning på universitetsnivået må sikre en faglig trygghet og 

stimulere til søking og formidling av kunnskap på siden av dens sosiale 

funksjon. Den sosiale integrasjonen må skje under trygge omgivelser og ikke 

konkurrere med eksisterende tilbud.”2 

 

Organisering 

Leder og nestleder av fadderuka velges av Studenttinget i oktober måned året før 

Fadderuka starter.  Leder konstituerer, i samråd med Nestleder, sitt eget styre. 

Fadderutvalget disponerer et kontor i perioden 15. Juni – 1. september i Studenttingets 

lokaler. 

Fadderutvalget skal tilstrebe en bred og god dialog med aktuelle samarbeidsaktører 

både før, under og etter avviklingen av fadderuka.  

Kontakt med kommunale aktører skal primært foregå gjennom Trondheim Studentråd.  

Fadderutvalget skal tilrettelegge for og støtte opp fremveksten av en bedre 

linjeforeningskultur. Fadderutvalget har ansvar for den overordnede koordineringen av 

mottaket og gjennomføringen av de store fellesarrangementene. 

Fadderutvalget må tidlig i planleggingsfasen gå i dialog med linjeforeningene og 

fakultetene HF og SVT for å koordinere mottakelse av nye studenter med den faglige 

oppstarten, henholdsvis HumStart og lignende opplegg ved SVT. Fadderuka skal være 

et mottaksapparat med kunnskapen i fokus. 

Fadderutvalget skal hvert år utforme en rapport om sitt arbeid. Fadderutvalget har 

ansvar for å gjennomføre en god overlapp og kompetanseoverføring med neste års 

fadderutvalg. Fadderuka skal være dynamisk og endringsvillig, med fokus på de 

prinsipper man kan bli bedre på å følge. 

 

Økonomi 

Studenttinget NTNU fakturerer Studentservice for driftsmidler til fadderuka og foretar 

utbetalinger på vegne av fadderutvalget.  

Budsjett og regnskap vedtas og godkjennes av Studenttinget NTNU. Budsjettet skal 

utformes i samråd med Studenttingets Leder og følge fadderukas prinsipper som 

beskrevet i dette dokument. Budsjettet skal revideres av Studenttingets Arbeidsutvalg 

                                                 
2 STi-sak 42/98 Premisser for en felles fadderordning ved NTNU 



dersom større uforutsette inntekter eller utgifter oppstår, etter anbefaling fra 

fadderutvalget. Studenttinget skal orienteres om eventuelle revideringer. 

Leder av fadderutvalget er økonomisk ansvarlig for de midlene fadderutvalget 

disponerer og skal anvise alle utbetalinger. Nestleder signerer refusjonsbilag som 

gjelder utlegg foretatt av leder. 

Et eventuelt overforbruk av fadderukas midler skal dekkes inn over neste års budsjett. 

Underforbruk av midler settes av til neste års budsjett. 

Leder og Nestleder lønnes 225 timer hver etter gjeldende sats for studentassistenter 

satt av NTNU. Lønnsutbetalingene foretas av Studentservice.  

 

Omfang 

Fadderuka skal primært omfavne studenter tilknyttet fakultetene HF & SVT, men det 

skal være åpent for studenter tilknyttet NTNU som ikke har et eksisterende 

mottakstilbud. 

Fadderuka skal ha en varighet på minst 7 dager etter immatrikulering. Fadderuka skal 

ikke gå på bekostning av studiene til de nye studentene. 

Det overordnede målet med fadderuka skal være å forberede nye studenter på 

studiehverdagen ved NTNU samt å bidra til sosial integrasjon i studiemiljøet. 

Ambisjonene for fadderuka bør tilpasses heretter.  

 

Tilgjengelighet 

Som prinsipp bør fadderuka favne videst mulig innenfor de begrensninger for omfang 

som er beskrevet. Nye studenter skal kunne delta uavhengig av kjønn, alder, seksuell 

orientering, funksjonsevne, etnisitet og religion. Arrangementer i regi av fadderuka 

skal gjenspeile dette og faddere og fadderutvalget må legge til rette for at alle skal 

kunne delta. 

 

Rus 

Fadderuka skal ikke forbindes ensidig med fest og fyll. Det skal aldri oppleves som 

nødvendig å konsumere alkohol for å kunne delta på fadderuka og det skal alltid 

finnes et alternativ til å konsumere alkohol. Arrangementer i regi av fadderuka skal 

tilstrebe å ha et alkoholfritt fokus og fadderukas budsjett skal ikke dekke utgifter 

knyttet til alkoholholdig drikke. Det er ønskelig at samtlige faddergrupper organiserer 

enkelte ”hvite dager”, for å tydeliggjøre dette fokuset.    

 Fadderutvalget skal ha ansvar for at alle faddere har et bevisst forhold til studenters 

alkoholforbruk. 

Fadderuka har nulltoleranse for narkotiske stoffer. 

 

Internasjonale studenter 

Internasjonal seksjon skal fortsatt ha hovedansvaret for mottak av internasjonale 

studenter, men det bør legges til rette for at disse også skal kunne delta på 

arrangementer i regi av fadderuka. Fadderutvalget skal ha et tett samarbeid med 

Internasjonal seksjon for å samkjøre planer for mottak av internasjonale studenter.  

                         

 
 

STi -sak 39/09   Valg til Fadderutvalget 2010 

 

 

  Saken utsettes til neste STi-møte 
 

 

 

 Studenttingsmøte 12/2009 den: 19.11.2009 



 
 

 

STi -sak 39/09  Valg til Fadderutvalget 2010 

 
 Leder kandidater: Ingen kandidater 

 

Vedtak:  ”Studenttinget NTNU ber Studentrådene på HF og SVT om assistanse til å 

gjennomføre et Allmøte for HF og SVT-studenter på Dragvoll, der det 

innstilles på leder og nestleder for Fadderutvalget 2010. Valget gjennomføres 

ved at AU får fullmakt.” 

 

 

 

STi-sak 41/09   Oppnevning til Redaksjonsrådet for Universitetsavisa 

 

 Kandidater: Magdalon Inge Opdahl 

   Knut Ola Naastad Strøm 

   Bjørnar Kvernevik 

   Ingvill Marie Moen 

 

 

 Vedtak: ”Bjørnar Kvernevik og Ingvill Marie Moen ble valgt til    

   Redaksjonsrådet for Universitetsavisa” 

 

 
STi-sak 42/09   Oppnevning av studentrepresentant til FUS 

 
 Kandidater: Torstein Skår 

   Edvard Falch 

 

Vedtak:  ”Torstein Skår ble valgt inn til FUS” 

 

 
STi-sak 43/09   Regnskap Fadderutvalget 2009  

 

 Vedtak: ”Regnskapet til Fadderutvalget 2009 ble godkjent” 

 

 
STi-sak 44/09   Oppnevning til Rådet for Studenter med Funksjonsnedsettelse 

 
 Kandidater: Line B. Lund 

   Rune Smalås 

 

 

 Vedtak:  ”Line B. Lund og Rune Smalås ble valgt til RFSF”   

   AU fikk fullmakt til å supplere  

 

 Varakandidater: Marthe Pande-Rolfsen 

    Lars Kristian Holgersen 

    André Christensen 

 



 Vedtak:  ”Marthe Pande-Rolfsen, Lars Kristian Holgersen og André Christensen  

   ble valgt som vararepresentanter ved akklamasjon” 

 

 

 

 


