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 Studenttingsmøte 01/2009 den: 12.11.08             

 

 

 
Studenttingssak 01/09  Valg av leder til Studenttinget NTNU 2009 

 

Kandidater: Bjørnar Kvernevik 

   Drago Bergholt 

 

 Vedtak:  ”Bjørnar Kvernevik ble valgt som leder for Studenttinget   

   2009” 

  

   

 

Studenttingssak 02/09  Valg av Fag-og forskningspolitisk nestleder for   

    Studenttinget NTNU 2009 

 

 Kandidater: Marie Gjerde Rolandsen 

 

Vedtak:  ” Marie Gjerde Rolandsen ble valgt som Fag- og forskningspolitisk nestleder 

for Studenttinget 2009” 

 

 

 

Studenttingssak 03/09  Valg av Organisatorisk nestleder Studenttinget NTNU 2008 

 

 Kandidater: Pål Ivar Brekke 

 

Vedtak:  ”Pål Ivar Brekke ble valgt som Organisatorisk nestleder for   

   Studenttinget 2008” 

 

 

 

Studenttingssak 04/09  Valg av AU-medlemmer Studenttinget 2009 

 

 Kandidater: Sheila Woetsa Zotorvie 

   Lars Kristian Holgersen 

   Pål William Sandvik Andersen 

   Lars Erik Alstad Aas 

 

Vedtak:  ”Pål William Sandvik Andersen, Sheila Woetsa Zotorvie og Lars  

   Kristian Holgersen ble valgt inn til Arbeidsutvalget for Studenttinget 2009” 

 

 

 

 

 Studenttingsmøte 02/2009 den: 21.01.2009 

 

 



 
STi-sak 10/09   Valg til Kontrollkomiteen* 

 

Kandidater: 

Leder:   Axel Sandaas 

              Medlem: Olav Reppen Breivik 

 

Vedtak: ”Axel Sandaas velges som leder av kontrollkomiteen, Olav Reppen Breivik 

velges som medlem. AU får fullmakt til å supplere inn et KK-medlem.” 

 

 

 

STi-sak 09/09   Valg til Valgkomiteen* 

 

Kandidater:  Daniel Hammergren og Marie Sigursdatter Stølen 

 

Vedtak: Daniel Hammergren og Marie Sigursdatter Stølen velges inn i valgkomiteen. 

AU får fullmakt til å supplere inn medlemmer til valgkomiteen.  
 

 

 

STi-sak 07/09   Valg til Utdanningsutvalget (UU) 

 

Kandidater:  Nikolai Hydle Rivedal 

 

Vedtak: Nikolai Hydle Rivedal velges fram til 31.06.09. AU og studenter i UU skal 

utarbeide arbeidsinstruks for studentmedlemmer i UU og dette skal behandles 

i STi innen august 2009. 

 

 

 

STi-sak 05/09   Informasjonsplan for Studenttinget 2009* 

Pål Ivar orienterte 

 

Vedtak: 

Informasjonsplan for Studenttinget  

Forslag fra Arbeidsutvalget, Studenttingsmøte 21.01.2009 

Informasjonsplanen bygger på ”Studenttingets informasjonsstrategi 2008-

2012 

Informasjonsplanen inneholder oversikt over det kontinuerlige 

informasjonsarbeidet studenttinget skal gjøre i 2009 og de store kampanjene 

som skal gjøres i løpet av året. Det legges spesiell vekt på styrevalget og 

studenttingsvalget.  

Informasjonsplanen har mest vekt på hvordan Studenttinget skal nå ut til 

studentene og til opinionen, mindre vekt på hvordan vi skal forholde oss til 

beslutningstakere ved NTNU. Dette står beskrevet i informasjonsstrategien og 

i andre samarbeidsavtaler.  



Kontinuerlig arbeid 

Synlighet på campus 

Studenttinget skal primært informere gjennom nettsiden. Annet 

profileringsmateriale skal henvise til nettsiden. Nettsider, tavler og 

infoskjermer skal fremstå som ryddige, strukturerte og oppdaterte. 

Rekrutteringsarbeid skal foregå kontinuerlig, med vekt på å legge ut 

informasjon om verv som skal fylles i løpet av kommende måned. Nettsidene 

skal være tospråklige så langt det er mulig.  

 Studenttinget.no og infoskjermene skal oppdateres minst to ganger per uke. 

Hovedansvaret for dette ligger hos organisatorisk nestleder. 

 Oppslag på tavler og infoskjermene skal inneholde liste over saker og aktuelt 

for neste møte.  

 Økt synlighet for studenter gjennom bruk av universitetets IT-system 

(Bakgrunner på datasal-PCer og lignende). 

Aktivitet i media 

Studenttinget skal være synlige i studentmedia og lokalmedia gjennom hele 

året, både i redaksjonelt stoff og i offentlig debatt.  

 Studenttinget skal henvende seg til pressen både gjennom pressemeldinger og 

ved å ta kontakt med journalister for å selge inn saker.  

 Studenttinget skal være aktive i offentlig debatt gjennom kronikker og 

leserinnlegg.  

 Studenttinget.no skal ha en egen presseside med oversikt over tidligere 

pressemeldinger, pressebilder og kontaktinformasjon. 

 Studenttinget skal forsøke å skape debatt blant studentene om sakene før de 

kommer opp i studenttingsmøtene. Her har individuelle medlemmer av STi 

ansvar. 

 

Informasjonsflyt i tillitsmannsapparatet 

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.  

 Studenttingsledelsen skal følge samarbeidsavtalene med studentrådene.  

 Stillingsinstrukser og beskrivelser av verv skal være tilgjengelig på nettsidene. 

 Alle nyvalgte tillitsvalgte skal få informasjon om sitt verv rett etter valget. 

 Studenttinget skal ha dialog med tillitsvalgte i verv der vi velger eller 

innstiller.  

 



Informasjon for internasjonale studenter 

Nettsiden skal være tospråklig, og sammendrag av aktive saker skal være 

tilgjengelig på engelsk. Alle vedtak skal være tilgjengelige på engelsk.  

 Nettsiden skal oppgraderes til en versjon med støtte for tospråklig publisering. 

 Studenttinget skal ansette oversettere for nøkkelsider og tidligere vedtak.  

 Plakater skal brukes i både norsk og engelsk versjon 

 Informasjonsplanen og arbeidsprogrammet skal være tigjengelig på engelsk.  

Faste arrangement 

Styrevalget 

Styrevalget foregår i april. Organisatorisk nestleder og profileringsansvarlig 

fungerer som valgstyre, og ansetter valgarbeidere som bistår med profilering 

og praktisk arbeid.  

 Valgarbeidere ansettes i mars.  

 Det lages plakater, valgavis og flyers om valget 

 Valgkomiteen bistår med kandidatkontakt 

 Alle medlemmer av Studenttinget skal stå på stand i to timer for å øke 

valgoppslutningen.  

 

Valg til Velferdstinget 

Studenttinget velger representanter til Velferdstinget i april. Arbeidet med 

dette valget er regulert av samarbeidsavtalen med Velferdstinget og de andre 

eierorganene.  

 Studenttinget bidrar til Velferdstingsvalget i tråd med samarbeidsavtalen 

 

Studenttingsvalget 

Kandidatfristen for å stille til studenttinget er i slutten av september, valget 

gjennomføres i oktober og konstituerende møte er i november.  

 Valgarbeidere ansettes senest i september 

 Det lages plakater, valgavis og flyers om valget 

 Valgkomiteen bistår med kandidater til arbeidsutvalget 

 Lemendraktene brukes på stands og stunt 

 Alle medlemmer av Studenttinget skal forsøke å skaffe én kandidat til 

studenttingsvalget 

 Alle medlemmer av Studenttinget skal stå på stand i to timer.  

 

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 rettet mot fadderne, både på Dragvoll 

og Gløshaugen. 

 Stands på Gløshaugen ved immatrikuleringen, og på Dragvoll under 

vrimledagene.  

 Studenttinget skal ha materiell og profileringsartikler til utdeling der 

www.studenttinget.no profileres 



 Informasjon på trykk i fadderhåndboka 

 Leder presenterer studenttinget under mottaksmøtet for internasjonale 

studenter. 

 

Stortingsvalget 2009 

Stortingsvalget er i september, men valgkampen begynner i vårsemesteret. 

Det er viktig å sette utdanning på dagsorden. Her skal Studenttinget være 

aktive gjennom sitt medlemskap i NSU og i samarbeid med andre regionale 

aktører. Det er også viktig å få frem hva partiene mener i utdannings- og 

forskningsspørsmål, og hvilke konsekvenser dette vil ha for NTNU og norske 

studenter.  

 Studenttinget skal arbeide for at alle studenter bruker stemmeretten sin, og for 

at det blir adgang til å forhåndsstemme på campus. 

 Studenttingsledelsen skal utfordre partiene og lokale kandidater på 

utdanningspolitikk. 

 STi skal koordinere arbeidet sitt med Norsk Studentunion, Studentparlamentet 

HiST, Studentrådet DMMH og Velferdstinget 

 

Studentdemokratisk dag 

Dette er et tiltak som skal gjennomføres en gang i året på hvert av de to store 

campusene, for å synliggjøre arbeidet og møte studenter ansikt-til-ansikt. 

Dette bør gjøres i to ulike semestre for å spre arbeidsbelastningen, og ikke for 

tett opp mot periodene der vi profilerer de store valgene. For å holde det 

nødvendige trykket konsentrerer vi alle ressursene om bare ett campus om 

gangen. Lokale studentråd inviteres til å delta.  

 Studentdemokratisk dag gjennomføres to ganger, i en gang på hvert campus, 

og en gang i hvert semester.  

 Studenttingsmedlemmene må delta aktivt i forarbeidet og gjennomføringen av 

studentdemokratisk dag.  

 

Ansvarsfordeling  

Leder 

Leder har medieansvaret, og er den som skal uttale seg til media om 

Studenttingets mening i saker. Leder har også hovedansvar for 

pressemeldinger.  

Organisatorisk nestleder 

Organisatorisk nestleder har ansvar for daglig profileringsarbeid, spesielt med 

vekt på tavlene, infoskjermene og nettsidene.  

Arbeidsutvalget 

Medlemmene i arbeidsutvalget skal bistå leder i mediesaker innenfor sitt 

ansvarsområde.  

Studenttingsmedlemmene 

Alle studenttingsmedlemmer har mulighet til å bidra til at 

studentdemokratiet er synlig, og til å bruke media fritt for å få ut sine 



synspunkter i saker. Studenttingsmedlemmene skal også delta i 

profileringsarbeidet som beskrevet i informasjonsplanen.  

 

 

STi-sak 08/09   Valg til Landsstyret NSU 

 

Kandidater:   

Ett år fast: Amund Aarvelta og Åshild Tungen 

  Halvt år fast: Martin Sværen og Åshild Tungen 

  Ett år vara: Marie Gjerde Rolandsen 

   Halvt år vara: Torun Hegre 

 

Vedtak:    
AU velger følgende personer i følgende stillinger til Landsstyret NSU: 

 

Ett år fast: Amund Aarvelta  

  Halvt år fast: Martin Sværen  

  Ett år vara: Marie Gjerde Rolandsen 

  Halvt år vara: Torun Hegre 

   

 

   

STi-sak 06/09   Arbeidsprogram for Studenttinget 2009 (Diskusjonssak)* 

 

Innspill: 

 

 Tafatt å ta tak i forskningspolitiske spørsmål etter at forskningsmeldingen 

kommer. 

 Ingen grunn til å binde seg til å følge opp NSU sin likestillingsplattform. 

NTNU sin kommer til å være like god. 

 Må prioritere i arbeidsprogrammet og ha målbare mål. 

 Hvordan få med resten av studentdemokratiet? 

 Hvordan følge opp vedtak? 

 Er vi missfornøyd med makten til LMU i dag? 

 Anonymisering i forhold til eksamen 

 Informasjon og formidling. Studenttingets skryteliste. Må prioriteres høyt 

 Internasjonale studenter og prosentandel som får norskopplæring 

 Hva gjør man når man ser at AU ikke når målene sine? 

 Gjennomført en omdømmeundersøkelse 

 Organisasjonskart 

                         

 

 

 

 Studenttingsmøte 03/2009 den: 05.02.2009 

 

 
STi-sak 11/09   Valg av Landstingsdelegater til NSU 

   

 

Kandidater: 

Morten Kongsgaard 



Cecilie Horvei 

Ingvill Marie Moen 

Marthe Pande-Rolfsen 

Lars-Erik Alstad Aas 

Edvard Falch 

Jone Rivrud Rygg 

Daniel Hammergren 

Silje Helene Waagaard 

Benedicte A. Markussen 

Marthe Abelsen Strømmen 

Lars Kristian. Holgersen 

Pål William Andersen 

Axel Sandaas 

Martine H. Gjernes 

Marie Oust Ledsaak 

Åshild Tungen 

Martin Gustavsen 

Elisabeth Ofstad 

Runa Nilssen 

Torun Hegre 

Amund Aarvelta 

Andreas Olden 

Marius L. Aasprong 

 
Vedtak: 

Navn   Stemmetall  

1.Lars Kristian Holgersen 6  49/244 

2.Amund Aarvelta 5  303/475 

3.Lars Erik Alstad Aas 4  111/142 

4. Pål William Andersen 4  198/313 

5. Jone Rivrud Rygg 4  443/868 

6. Edvard Falch 3  918/943 

7. Daniel Hammergren 3  278/289 

8, Cecilie Horvei 3  267/344 

9. Torun Hegre 3  349/493 

10. Morten Kongsgaard 3  143/205 

11. Silje Helene Waagaard 3  229/552 

12. Marius L. Aasprong 3  304/787 

13. Ingvill Marie Moen 3  32/167 

14. Axel Sandaas 3   8/43  

15. Andreas Olden 3   1/40  

16. Benedicte A. Markussen 2   9/10  

17. Marthe Pande-Rolfsen 2  279/379 

18. Marthe A. Strømmen 2  456/835 

19. Marie Oust Ledsaak 2  106/685 

20. Martin Gustavsen 1  563/781 

 
 
Elisabeth Ofstad 1  274/421 

Martine Horn Gjernes 1  372/649 

 



Åshild Tungen   28/33  

Runa Nilssen  391/630 
 

 

 

 

 

STi-sak 11/09   Valg av vararepresentanter til Landstinget NSU 

 

Kandidater:   

 

Magdalon Inge Opdahl 

Ingjerd Lindeland 

Marie G. Rolandsen 

Pål Ivar Brekke 

Bjørnar Kvernevik 

Nora Ford 

Sara U. Mjelva 

Vegar Lein Ausrød 

Marit F. Johannessen 

Runa Nilssen 

Elisabeth Ofstad 

Eirik Sandaas 

Martin A. Sværen 

Åshild Tungen 

Kristoffer Kåsin  

 

 

Vedtak:  

 

1. Elisabeth Ofstad 13 211/840 

2. Ingjerd Lindeland 7 195/277 

3. Sara Mjelva 5 163/420 

4. Runa Nilssen 4  85/88  

5. Nora Ford 4 297/689 

6. Magdalon Inge Opdahl 4  71/237 

7. Bjørnar Kvernevik 4  96/617 

8. Martin A. Sværen 4   2/107 

9. Marit Flinder Johannesen 3 228/229 

10. Eirik Sandaas 3 185/191 

11. Vegar Ausrød 2 827/840 

12. Pål Ivar Brekke 2  29/73  

13. Marie Gjerde Rolandsen 2 107/840 

14. Åshild Tungen 1 266/509 

15. Kristoffer Kåsin 1  59/180 
 

 

 

STi-sak 12/09   Arbeidsprogram Studenttinget 2009 

 

 

 Vedtak: 



 

”Arbeidsprogram Studenttinget 2009 

Studenttinget NTNUs Arbeidsprogram inneholder de politiske prioriteringer 

som Studenttinget skal jobbe for i løpet av 2009.  

Utdanning 

Studenttinget skal gjennom sin tilstedeværelse i Utdanningsutvalget, 

Dekanmøtet og ved å bruke lokaldemokratiet sitt sette studentenes synspunkter 

i sentrum for NTNUs utdanningspolitikk.  

 

 Studenttinget skal jobbe med kvalitetssikring av 

eksamensgjennomføringen, eksempelvis utarbeidelsen av 

eksamensoppgaver, innføring av en eventuell tosensorordning, 

sensorordningen og vil legge dette frem som en egen sak i løpet av 

2009. Dette inkluderer også forhold rundt anonymitet ved eksamen og 

krav til intern/esteren sensor. 

 Studenttinget skal følge opp gjeldende politikk for å sikre god kvalitet i 

utdanningen, og at undervisningen er tilfredsstillende.  

 Studenttinget skal jobbe for å styrke bachelorgraden som selvstendig 

grad og for å heve kvaliteten i bachelorutdanningen ved å sette fokus på 

behovet for god tilbakemelding og oppfølging av studentene. Dette vil 

bli tatt opp som en egen sak i Studenttinget i løpet av 2009.  

 Studenttinget skal følge opp evalueringen av sivilingeniørutdanningen, i 

tett samarbeid med studentrepresentantene i Sivilingeniør rådet (SiR) 

og i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS). 

 Studenttinget skal følge op gjennomføringen og evalueringen av 

Eksperter i Team 

 Studenttinget skal se nærmere på prosedyrene rundt klaging på 

eksamenskarakterer, og eventuelt forbedringspotensiale her. 

 

NTNU-prosesser 

Studenttinget skal være med på å sette studentenes preg i den daglige driftingen 

av universitetet og sikre at man er med på å forme NTNUs fremtid.  

 

 Studenttinget skal være en aktiv premissleverandør i NTNUs 

budsjettprosess, på bakgrunn av konkrete budsjettprioriteringer vedtatt i 

Studenttinget.   

 Studenttinget skal bidra til å utarbeide gode medvirkningsprosesser ved 

NTNU og særlig sørge for at studenter har like muligheter for 

medvirkning som ansatte. 

 Studenttinget skal følge opp vedtaket om styring og ledelse. Videre skal 

Studenttingets ledelse være en ressurs for studentdemokratiet ved 

innføringen av nye styringsorganer i institusjonen. 

 

Læringsmiljø og rammevilkår 

Studenttinget skal jobbe for at NTNU bedrer studentenes læringsmiljø og at 

man selv er med på å påvirke sine fysiske arbeidsrammer.  



 

 Studenttinget skal gjennom studentrepresentantene i 

Læringsmiljøutvalget sikre at utvalget tar et større ansvar for det fysiske 

læringsmiljøet ved NTNU i samarbeid med studentrådene og HMS-

avdelingen.  

 Studenttinget skal sikre gjennomføringen av 

læringsmiljøundersøkelsen, og følge opp resultatene av denne. 

 Studenttinget skal være aktivt deltagende med å definere godt 

læringsmiljø ved NTNU 

 Studenttinget skal følge opp gjeldene politikk for å skaffe økte ressurser 

til karrieretjenesten blant annet ved å sette det på dagsorden i 

Utdanningsutvalget.  

 

Likestilling og tilgjengelighet 

Studenttinget skal arbeide for at alle NTNUs studenter opplever en god 

studietilværelse og at universitetets fasiliteter er universelt utformet. 

 

 Studenttinget skal sikre at den nye diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven følges opp av NTNU. 

 Studenttinget skal jobbe for økt likestilling i akademia, både på NTNU og 

nasjonalt, og at dette skal omhandle mer enn kjønn 

 Studenttinget skal følge opp gjeldene politikk for å utbedre NTNUs 

nettsider og sikre at de digitale læremidlene skal være universelt 

utformet. 

 Studenttinget skal ha kontakt med aktuelle interessegrupper og 

organisasjoner og fange opp eventuelle likestillings- og 

tilgjengelighetssaker. 

 Studenttinget skal følge opp gjeldende politikk for å skaffe økte 

ressurser til Rådgivningstjenesten for studenter med 

funksjonshemming, blant annet ved å sette det på dagsorden i relevante 

fora som Utdanningsutvalget 

Studentfrivillighet 

Studenttinget skal sette fokus på frivillighetskulturen ved NTNU og jobbe for 

at studenter som er frivillig engasjerte skal kunne ta del i organisasjonskulturen 

uten at dette påvirker studiene negativt. 

 

 Studenttinget skal sikre at det er mulig å være engasjert ved siden av 

studiene. 

 Studenttinget skal følge opp gjeldende politikk for å gjøre NTNUs 

studieprogram fleksible slik at det muliggjører tunge engasjement i 

perioder ved siden av studiene. 

 Studenttinget skal arbeide for å sikre fortsatt støtte til 

frivillighetskulturen i Trondheim. 



Internasjonalisering 

Studenttinget skal sikre at internasjonale studenter får like rettigheter og 

forutsetninger for et godt studieopphold som enhver annen student, og at det 

skal være enklere for norske studenter å reise til utlandet. 

 

 Studenttinget skal følge opp arbeidet rundt studieadministrative 

prosesser (SAP). 

 Studenttinget skal arbeide for NTNU hever kvaliteten og kapasiteten 

ved norskkursene. 

 Studenttinget skal ansvarliggjøre NTNU slik at all studieinformasjon 

gjøres tilgjengelig på engelsk. 

 Studenttinget vil oppfordre NTNU til å arbeide med og utvide sine 

internasjonale samarbeidsavtaler. 

 Studenttinget skal sikre at NTNU har god faglig oppfølging av norske 

studenter som er utenlands underveis i oppholdet” 

 

Forskning 

Studenttinget skal gjennom sin tilstedeværelse i Forskningsutvalget, 

Dekanmøtet og ved å bruke lokaldemokratiet sitt sette studentenes synspunkter 

i sentrum for NTNUs forskningspolitikk.  

 

 Studenttinget skal følge opp den kommende Stortingsmeldingen om 

forskning, i tråd med vedtatt politikk 

 Det må opprettes flere Ph.D.- og Post.doc-stillinger i 

Universitetssektoren 

 Det etterlyses et mer helhetlig syn på rekruttering til akademiske 

stillinger, også ovenfor for studenter på lavere nivå 

 Arbeide for mer og bedre tilpasset studentaktiv forskning” 

      

 

 

 

 Studenttingsmøte 04/2009 den: 26.02.2009 

 
 

STi-sak 14/09   Sensurordning ved NTNU 

Marie Gjerde Rolandsen orienterte. 

 

Vedtak: 

”Studenttinget mener at: 

 I emner hvor det foretas en skjønnsmessig vurdering av skriftlig 

eksamensbesvarelse som teller 100% av endelig karakter, skal NTNU 

benytte seg av to sensorer, hvorav én er ekstern sensor eller intern 

bedømmelsessensor. Denne personen skal ikke ha utarbeidet 

oppgavespørsmålene og skal primært bistå emneansvarlig i 

karaktersetting. 

 Kvalitetssikringen av underveisvurdering må bli bedre. Det må gjøres lettere 

for studenten å klage på vurdering av midtsemesterprøver og mapper 



 Ved sensur av bacheloroppgave eller lignende faglig vurdering skal 

NTNU benytte seg av to sensorer, hvorav én er ekstern sensor eller 

intern bedømmelsessensor. Denne personen skal ikke ha utarbeidet 

oppgavespørsmålene og skal primært bistå emneansvarlig i 

karaktersetting 

 Alle emner skal ha en formell sensorveiledning eller løsningsforslag og 

denne skal gjøres kjent for studentene like etter avlagt besvarelse. 

Sensorveiledningen skal inneholde faglige krav satt av emneansvarlig.  

 I emner med fasitsvar skal den prosentvise karakterskalaen og 

vektingen av oppgavene fastsettes av ekstern sensor og emneansvarlig i 

fellesskap. 

 Det er positivt å benytte seg av økonomiske sanksjoner ved forsinket 

sensur.  

 Klagesensur og annen gangs karaktersetting burde ha samme sensurfrist 

som ordinær sensur, ved forsinkelser burde også disse straffes med 

bøter. 

 Korrespondanse mellom sensor og student i forbindelse med klager og 

spørsmål om begrunnelse skal foregå skriftlig 

 Studenttinget innstiller til relevante styret og utvalg at de sikrer at ekstern 

sensor er ekstern i praksis så vel som i teori 

 Studenten skal beholde sin anonymitet ved begrunnelse/klaging” 

 
 

 

STi-sak 13/09   Stillingsinstruks til studentrepresentantene i Styret 

Pål Ivar Brekke orienterte. 

 

 Vedtak: 

”Stillingsinstruks for styrerepresentanter 

Studentrepresentantene i NTNU-styret er urnevalgt av alle studenter ved NTNU, og 

sitter i Styret som selvstendige medlemmer. Styrerepresentantene er politisk 

uavhengig av studentdemokratiet ved NTNU, men Studenttinget (STi) stiller 

lønnsmidler til disposisjon for at styrerepresentantene kan sitte på heltid. Dette gjør at 

STi forventer at deler av styrerepresentantenes tid brukes for STi, så lenge dette ikke 

kommer i konflikt med vervet som styrerepresentant. Styrerepresentantene er uansett 

ikke bundet av STis politikk. 

 

1) Veiledende liste over arbeidsoppgaver 

 

- Delta på Styremøtene 

- Delta på kurset ”Styrekompetanse” på BI 

- Arrangere formøter til styremøter med FTR’ene 

- Holde seg oppdatert på hva som skjer i nasjonale og internasjonale 

utdanningsfora 

- Holde seg oppdatert på hva som skjer ved de andre universitetene i Norge, ved 

blant annet å delta på, og arrangere, Kollegieforum (KoF) 

- Opptre som ambassadør nasjonalt og internasjonalt for NTNU som universitet  

- Holde seg og studentdemokratiet orientert om saker som kommer opp i Styret 

- Gjøre seg kjent med eierorganet til NTNU, Kunnskapsdepartementet (KD), og 

jobbe for at representanter fra KD bli invitert på et av KoF-arrangementene.  



- Sørge for tilstrekkelig erfaringsoverføring til etterfølgerne, herunder blant 

annet et grundig erfaringsdokument 

- Påse at kandidatene til styrevalget setter seg inn i denne instruksen før valg til 

Styret 

- Evaluere og bidra til eventuell revidering av denne stillingsinstruksen ved endt 

periode 

 

 

2) Styrerepresentantens arbeid for Studenttinget 

- Være en sterk bidragsyter ovenfor Valgstyret ved gjennomføring av valg til 

Styret og Studenttinget 

- Følge opp ønsker og forslag fra STi og studenttillitsvalgte på fakultetet, så 

langt dette er mulig 

- Hjelpe og avlaste STis ledelse så lenge dette ikke kommer i konflikt med 

vervet som styremedlem. Arbeidsfordelingen mellom STis ledelse og 

styrerepresentantene skal avklares i begynnelsen av hvert semester 

- I fellesskap med ledelsen i STi ha særskilt god kontakt med og være en ressurs 

for de fakultetstillitsvalgte  

- Å sammen med relevante studentorgan arrangere studentpolitiske samlinger 

når dette finner sted i Trondheim 

- Holde seg oppdatert på hva som skjer i andre studentorgan i Trondheim 

- Sammen med ledelsen i STi arrangere FTR-seminar 

- Ha god kontakt og holde seg oppdatert på aktuelle saker i studentdemokratiet 

ved NTNU 

- Tilgjengeliggjøre informasjon om, og formidle betydning av, vedtak gjort i 

Styret 

 

De to siste punktene skal gjennomføres ved blant annet å: 

- Delta som observatør på Studenttingets møter 

- Delta som observatør på Studenttingets AU-møter  

- Delta og bidra på Studenttingets seminar  

- Delta på studentrådsmøter, og på seminarer der Studentrådene ønsker dette.  

 

Endringer i instruksen 

Punkter under kapittel 1) kan oppdateres av Arbeidsutvalget etter innstilling fra 

studentrepresentantene i Styret.  

Annet endres ved vedtak i Studenttinget” 

 

 

 

Eventuelt 
*Bjørnar Kvernevik ønsket innspill på om Studenttinget ønsket formøter til 

STi-møtene, og hva som kunne gjøres for å øke oppmøte til formøtene for LT 

og engasjement i ulike arbeidsgrupper 

*Ingjerd Lindeland minnet om søknadsfristen til Kulturkræsj som er den 1 

mars.      

 

 

 

  

 Studenttingsmøte 05/2009 den: 12.03.2009             

    

 

STi-sak 16/09  Valg til Styret i Stiftelsen ISFiT 



 

Kandidater til fast:  

Runa Nilssen  

 

Kandidater til vara:  

Torun Hegre 

 

Vedtak:  
”Runa Nilssen ble valgt inn som fast representant for Styret i Stiftelsen ISFiTmed 

Torun Hegre som vara. Begge representantene har funksjonsperiode fra 1 juli 2009 til 

30 juni 2011.” 
 

 

 

STi-sak 17/09  Valg til Velferdstinget – faste representanter 
 

13 kandidater til 11 plasser:  

Sheila Woetsa Zotorvie 

Lars Erik Alstad Aas 

Kine Myre 

Runa Nilssen 

Marianne Årvik 

Steinar Hagen 

Ingvill Marie Moen 

Mari Aarbakke (stilte halvveis ut i spørsmålsrunden)  

André Almås Christiansen 

Ingrid Berg Johnsen  

Jørgen Nafstad Møller 

Ragne Katrine Ågnes Hansmoen  

Mariam Johnson 

 

 

 Vedtak: 
Følgende ble valgt:    Stemmer 

1. Lars-Erik Alstad Aas    (10.40) 

2. Mari Helenedatter Aarbrekke   (7,33) 

3. Ingvill Marie Moen    (5,98) 

4. André Christiansen    (5,82) 

5. Kine Myre     (5,45) 

6. Sheila Woetsa Zotorvie   (4,65) 

7. Ragne Katrine Ågnes Hansmoen (4,28) 

8. Steinar Hagen    3,67) 

9. Marianne Årvik    (3,11) 

10. Jørgen Nafstad Møller    (2,69) 

11. Ingrid Berg Johnsen   (2,61) 

 

Mariam Johnson    (2,29)  

Runa Nilssen     (2,20) 

 

 

 

STi-sak 17/09   Valg til Velferdstinget – vara 

 

Kandidater til vara: 8 kandidater til 14 plasser 

Daniel Hammergren 



Magdalon Inge Opdahl  

Jone Rivrud Rygg 

Olav Reppen Breivik 

Runa Nilssen 

Cecilie Horvei 

Knut Ola Naastad Strøm 

Mariam Johnson 

 

Vedtak: 
”Vara     Stemmer 

1. Daniel Hammergren   12 5/6 

2. Runa Nilssen     12 8/105 

3. Magdalon Inge Opdahl  9 1/15 

4. Olav Reppen Breivik   7 281/840 

5. Mariam Johnson   5 163/168 

6. Cecilie Horvei   5 149/420 

7. Knut Ola Naastad Strøm  4 51/70 

8. Jone Rivrud Rygg   3 67/70 

 

AU har fullmakt til å supplere inn vara” 

 

 

 

STi-sak 15/09   Stillingsinstruks studentrepresentant i Utdanningsutvalget ved NTNU 

Marie orienterte.  

 

 

Vedtak: 

”Stillingsinstruks for studentrepresentant i NTNUs Utdanningsutvalg 
Studentrepresentanten er valgt av Studenttinget og representerer sammen med Fag-, og 

Forskningspolitisk nestleder NTNUs studenter i Det Sentrale Utdanningsutvalget. 

Studentrepresentanten er valgt for et år og sitter fra 01.07. til 30.06 

 

Arbeidsoppgaver 

 

- Delta på Utdanningsutvalgets møter 

- Delta som observatør på Studenttingets møter der utdanningspolitiske saker 

blir diskutert 

- Sammen med Fag- og Forskningspolitisk nestleder arrangere formøter med 

Fakultetstillitsrepresentantene forut for møtene i Utdanningsutvalget 

- Delta på Studenttingets seminar 

- Bistå i arbeidet med å finne kandidater til Utdanningsutvalget 

- Holde seg og studentdemokratiet orientert om saker som behandles i 

Utdanningsutvalget. Representanten skal gi påtroppende Fag- og 

Forskningspolitisk nestleder en innføring i relevante saker i UU.” 

 

 

 

Eventuelt  

* Pål Ivar Brekke orienterte om styrevalget  

- kandidatfrist 26.mars  

- STi har forpliktet seg til å bidra under valget  

 

*Knut Ola Naastad Strøm hadde spørsmål vedrørende Fadderutvalget og Fadderuka på 

Dragvoll. Bjørnar Kvernevik svarte på henvendelsen.  



 

 

 

 

 

 Studenttingsmøte 06/2009 den: 02.04.2009 

 

 

 
STi-sak 19/09   Rettsikkerheit munnlege vurderingar 

Ingjerd Lindeland orienterte. 

 

Vedtak: 

”Studenttinget NTNU meiner det er bekymringsverdig at det i praksis ikkje er 

mogleg for studentar å klage på formelle og faglege feil ved munnlege 

vurderingar. Dette er heilt klart ei svakheit ved studentane si rettssikkerheit 

som Studenttinget NTNU meiner ein ikkje lenger kan leve med. Studenttinget 

NTNU foreslår derfor følgjande for å betre dette: 

 Studenttinget NTNU meiner at videofilming av munnlege vurderingar er 

den beste måten å sikre studentane si rettssikkerheit på. 

 Studenttinget NTNU ber NTNU setje i gong eit prøveprosjekt med 

videofilming av munnlege vurderingar hausten 2009. Prøveprosjektet må 

omfatte munnlege vurderingar både på lågare og høgare grad, og på fleire 

ulike fakultet. Det bør være frivillig for studenten om eksamen skal filmast. 

NTNU kan hovudsakleg nytte seg av eksisterande ressursar i 

gjennomføringa av prøveprosjektet. Det skal evaluerast i løpet av våren 

2010, slik at ei eventuell innføring av videofilming som normalordning kan 

byrje hausten 2010. Tilbakemeldingar frå dei involverte studentane i 

prøveordninga skal nyttast i evalueringa, og Studenttinget skal involverast i 

denne.  

 Studenttinget NTNU krev at det lages ei samtykkeerklæring før dette blir 

teke i bruk, som beskriv kva opptaket skal brukast til, og som signeres av 

eksaminator, sensor og student. 

 Studenttinget NTNU oppfordrer NTNU til å søkje om støtte nasjonalt ved 

eventuell innføring av videofilming av munnlege prøver som ei 

normalordning.” 

 

 

STi-sak 18/09   Budsjettprioriteringer NTNU 

Bjørnar Kvernevik orienterte. 

 

 Vedtak: 

”Studenttinget mener at følgende tre punkter er hovedprioriteringer i 

budsjettprosessen: 

1. En økt satsning på faglig oppfølging av studenter med tanke på 

underveisevaluering 

2. Midler til minst to ekstra stillinger ved karrieretjenesten 



3. Bedre kapasitet på norskkursene for studenter” 

 

 

Eventuelt  
*Kristoffer Kåsin og Axel Sandaas presenterte seg kort som kandidater til Styret ved 

NTNU 

*Morten Kongsgaard stilte spørsmål og bekymring over profileringsarbeidet gjort i 

AU. Hvordan er fordelingen av arbeidsoppgavene i AU og hvilke prioriteringer har 

AU gjort? 

 

Det kom inn forslag om å lukke møtet 

Møtet ble lukket kl. 21.20 – 22.00     

 

 

 

 

 Studenttingsmøte 07/2009 den: 30.04.2009 

 

 

 
STi-sak 24/09   Oppnevning til Læringsmiljøutvalget 

Pål Ivar Brekke orienterte. 

 

Kandidater:  

Line B. Lund  

Marthe Pande-Rolfsen 

 

Vedtak:  

”Line B. Lund og Marthe Pande-Rolfsen ble valgt inn som representanter til 

Læringsmiljøutvalget ved akklamasjon.” 

 

Varakandidater:  

Kristine Gilje 

 

 Vedtak:  

”Kristine Gilje ble valgt inn som vararepresentant til Læringsmiljøutvalget ved 

akklamasjon.” 

 

 

 

STi-sak 21/09   Oppnevning til Den Sentrale Klagenemnd 

Pål Ivar Brekke orienterte. 

 

Kandidater:  

Lars Kristian Holgersen 

 

 Vedtak:  

”Lars Kristian Holgersen ble valgt inn som representanter til Den Sentrale 

Klagenemnd ved akklamasjon.” 

 

Varakandidater:  

Kaja Sofie Fallsen Berg 

 



 Vedtak:  

”Kaja Sofie Fallsen Berg ble valgt inn som vararepresentanter til Den Sentrale 

Klagenemnd ved akklamasjon.” 

 

 

 

STi-sak 22/09   Valg til NSU sitt Landsstyre 

Bjørnar Kvernevik orienterte. 

 

Kandidater:  

Ingvill Marie Moen 

 Martin Gustavsen 

 Marie Gjerde Rolandsen 

 

 Vedtak:  

”Martin Gustavsen og Marie Gjerde Rolandsen ble valgt inn til NSU sitt Landsstyre” 

 

Varakandidat for Martin Gustavsen:  

Elisabeth K. Ofstad 

  Ingvill Marie Moen 

 

 Vedtak:  

”Elisabeth K. Ofstad ble valgt inn som vararepresentant for Martin Gustavsen i NSU 

sitt Landsstyre” 

 

Varakandidat for Marie Gjerde Rolandsen:  

Ingvill Marie Moen 

  Gunn-Marit Fosshaug 

 

 Vedtak:  

”Ingvill Marie Moen ble valgt inn som vararepresentant til Marie Gjerde Rolandsen til 

NSU sitt Landsstyre” 

 

Varakandidat for Amund Aarvelta:  

Martin Aspebakken Sværen 

  Gunn-Marit Fosshaug 

     

 Vedtak:  

”Gunn-Marit Fosshaug ble valgt inn som vararepresentant for Amund Aarvelta til 

NSU sitt Landsstyre” 

 

 

 

STi-sak 20/09   Oppnevning av studentrepresentant til FUS 

Pål Ivar Brekke orienterte. 

 

Kandidater:  

Ole-Christen Enger  (forslag fra SiR) 

 Kristoffer Kåsin ble benket, men takket nei 

 

Vedtak:  

”Ole-Christen Enger ble valgt inn som representant til FUS ved akklamasjon” 

 

 

 



STi-sak 25/09   Oppnevning av studentrepresentant til Utdanningsutvalget 

Marie Gjerde Rolandsen orienterte. 

 

Kandidater:  

Helge Lundsvoll Andersen 

 Kristoffer Kåsin 

 

Vedtak:  

”Kristoffer Kåsin ble valgt inn som studentrepresentant til Utdanningsutvalget” 

 

 

 

STi-sak 26/09   Budsjett til Fadderutvalget 

Mariam Johnsen fra Fadderutvalget orienterte. 

 

 Vedtak 

”Studenttinget NTNU forventer at et eventuelt overskudd for Fadderutvalget i størst 

mulig grad overføres til neste års Fadderutvalg, slik at man i fremtiden blir mindre 

avhenging av bevilgninger til NTNU 

Budsjett fadderutvlaget 2009 

 

Konto  Spesifisering    Verdi  

 Delsum 

1. Lønn    Timelønnssats ltr 16   122,20 

- Timer for 6 uker    225 

- Brutto lønn     27 495 

- Feriepenger (12 %)    3299,50 

- Arbeidsgiveravgift    4280,50 

- Arbeidsgiveravgift  feriepenger (14.1 %) 465 

- Sum lønn + sosiale avgifter   35540 

- Delsum lønn for to ansatte      71080 

 

2. Kontordrift 

- Porto       2500 

- Kontorrekvisita    2500 

- Telefonutgifter    5000 

- Kontor      -   

- Ny mobiltlf.     700 

- Delsum        10700 

 

3. Trykksaker 

- Grafisk materiell til kampanje   4000 

- Materiell til fadderuka 

- Materiell til immatrikuleringsdag  1000 

- Fadderhåndbok (300 stk)   10000 

- Fadderhåndbok (3000 stk)   25000 

- Delsum        40000 

 



4. Fadderutgifter 

4.1 Rekruttering 

Tilskudd til linjeforeninger   15000 

4.2 Fadderforpleining 

Incentiver til faddere     5000 

Konto  Spesifisering    Verdi  Delsum 

- Premier til faddere (under fadderuka) 10000 

- Fadderkurs august/møtekveld  3000 

- Premiering     2000 

- Mat /Faddergalla    30000 

- Rekr. Kampanje styret   5000 

- Fadder t-skjorter    20000 

- Fadderarmbånd og fadderbarnarmbånd 10000 

- Delsum       100000 

 

5. Fadderuka 

Start og driftsutgifter    - 

Pris per sms     0,35 

Antall SMS     50000 

Totalutgift SMS      21875 (eks. 

mva) 

 

5.3 Arrangement 

 Stands på imm.dagen    3000 

 Rebusløpet     10000 

 Diverse leker     5000 

 Diverse arrangementer   50000 

 Stand up     25000 

 Delsum       93000 

Minus fra i 2008:        10000 

6. Leie av bankterminal    7000 

Delsum       7000 

Sum utgifter:         353655 

           

     

Inntekter 

 

1. Tilskudd     205000 

2. Sponsorpenger    100000 

3. Salg av fadderbarnbånd   80000 

Sum      385000 

 

- Overskuddet av fadderbåndene går til faddergallaen og div. 

arrangementer under fadderuka” 

    

 



 

STi-sak 23/09   Supplering til AU 

Bjørnar Kvernevik orienterte. 

 

Kandidater:  

Mari Aarbakke 

  Magdalon Inge Opdahl 

 

Vedtak:  

”Magdalon Inge Opdahl er valgt inn som nytt AU-medlem i Studenttinget NTNU” 

 

 

 

Eventuelt 
*Bjørnar Kvernevik ville vite hvem som slutter til høsten.             


