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MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 03/18 
 

Dato: 24.01.17-  Kl. 15.00-16.50. Møtested: Store møterom 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Sindre Kristian Alvsvåg, Felipe Fawcett, Stig-Martin Liavåg, Thiren 

Sriskantharajah, Julie Heiberg, Gjermund Kvernmo Langset. 
 
Frafall:   
 
Observatør: Åste Hagerup(KK), Anja Beate Andersen, Christoffer Vikebø Nesse. 
 
Referent:  Kine Sørli. 
 
O-sak 06/18  Orienteringer i Arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 07/18  Orienteringer av styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 08/18  Godkjenning av referat fra AU-møte 02/18 
Referat fra AU-møte 02/18 godkjennes enstemmig. 
 
 
AU-sak 06/18 Politisk plattform om innovasjon, entreprenørskap og nyskapning 
 
Gjermund innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Elementer fra diskusjonen: 

- Det savnes et eget avsnitt om forskning som foregår på universitetet. 
- Dokumentet er et godt grunnlag for videre arbeid. 
- Kan man være enda mer «vågal» i ønsket politikk? 

 
Gjermund og Thiren tar ansvar for videre bearbeidelse av dokumentet. 
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Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
 
 
AU-sak 07/18 Internasjonal plattform 
 
Felipe innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Elementer fra diskusjon: 

- Hvilket format skal plattformen ha? 
- Mye man kan pushe mer for å forbedre den internasjonale politikken på 

NTNU? 
- Det savnes litt mer fokus på hvordan man skal få gjennomført de ønskene 

man har. Det kommer ikke fram så mye som NTNU ikke er enig i, men 
utfordringen er hvordan dette skal bli gjennomført. 

 
Innspill tas med videre og saken bearbeides til neste AU-møte. 
 
Vedtak: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
 
 
Eventuelt: 
Anja: SHoT-undersøkelsen sendes ut 6.februar og hun vil derfor at AU diskuterer hvordan 
man kan få studentene til å svare på undersøkelsen. Sindre skal lage et notat og sende til 
dekanmøtet for å understreke viktigheten med å besvare undersøkelsen. Det oppfordres til 
å gå ut i Universitetsavisa. 
 
Gjermund: Har fått tilbakemeldinger fra referansegrupper om at evalueringer og 
tilbakemeldinger ikke blir fulgt opp, og at det finnes folk som kjøper undervisning andre 
plasser. Bør man finne ut om dette er et problem flere steder? 
 
Thiren: Vil ha innspill til hvordan man skal arbeide med Studiebarometeret og resultatene 
som publiseres i februar? Det blir enighet om å publisere en egen pressemelding fra 
Studenttinget. 
 
Gjermund: Lurer på om Studenttinget bør bli med på kampanjen om seksuell trakassering 
til Studentparlamentet UiB? Det blir enighet om å vente med å bli med på en slik kampanje 
før man har et godt varslingssystem på plass. 
 
 
Møtekritikk 
Tatt til orientering. 
 
Møtet heves 16.50 
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Sindre Kristian Alvsvåg /s/     Kine Sørli/s/     
Leder STi       Referent 


