
 
MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 05/17 
 

Dato: 08.02.2017- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Marte Øien, Magnus Johannessen, Ole-Jacob Oosterhof, Johannes 

Bjartnes, Gjermund Kvernmo Langset, Lars Bjørnar Vist. 
 
Forfall:   
 
Observatører: Trine Øverås(KK), Astrid Østigård(KK), Hege Spjøtvold, Kim Allgot, 

Ingvild Marie Sørlie. 
 
Referent:  Kine Sørli 
 
 
O-sak 07/17  Orienteringer av styrerepresentantene 
Ingen tilstede for å orientere. 
 
O-sak 08/17 Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 09/17 Godkjenning av AU-referat 03/17 og 04/17 
Godkjent med redaksjonelle endringer. 
 
AU-sak 10/17 Valg av delegater til Landsmøtet NSO 2017 
 
Marte innleder. 
 
Følgende kandidater har meldt seg til å være vara: 
Ingvild M. Sørlie 
Lars Føleide 
Stein Olav Romslo 
Marte Øien 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget velger følgende rekkefølge til varalista: 
6.vara: Stein Olav Romslo 



7.vara: Ingvild M. Sørlie 
8. vara: Marte Øien 
9.vara: Lars Føleide 
 
AU-sak 13/17 Supplering av vara til Velferdstinget  
 
Kine innleder. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget supplerer Line Bjartnes Rønning til Velferdstingets varaliste. 
 
AU-sak 14/17 Eventuelt 
 
Hvilke saker skal tas opp neste STi-møte? 

- Campus: Campuspolitisk plattform trenger en revidering, bør presiseres mer. Bør 
det være mer spesifikke plattformer for de ulike studiebyene? 

- Politikk om likestilling, Philip orienterer om utvalget som skal jobbe med mandat 
for likestilling og mangfold på NTNU. Hvordan skal STi forholde seg til dette? 
Hvilke problemstillinger gjelder på de ulike stedene? Hva bør være fokuset til 
NTNU? Hvem skal NTNU være for, mangfoldsperspektiv? Hva kan man gjøre for 
å øke andelen med minoritetsøkere? Dette bør tas opp på STi-møtet i mars. 

- Promoteringsplan 
- Internasjonal handlingsplan? Knapt med tid til neste møte. 
- Læringsmiljøsaker?  
- Y-vei? STi mangler politikk på Y-vei politikken, hvordan bør NTNU forholde seg til 

søkere som går inn Y-veien? Hva er politikken til de ulike fagforbundene? Må 
jobbes ytterligere med, trenger gode sakspapir. Gjermund tar saken videre. 

 
Valgstyret: 
Har hatt første møte. Alle datoer er på plass. 
15.mars er fristen for å stille. 
Infomøte uken etter. 
Debatt på samfundet 29.mars. 
Valget starter 30.mars og avsluttes 6. april. 
Standplan skal være klar i uke 8. 
Manntallet skal være klart 20.februar. 
Overlappshelg med nye styrerepresentanter 5.-7.mai. 
 
Erfaringer fra forrige STi-møte: 
Hvordan fungerte valgsystemet? 

- Behov for opplæring av systemet. Bør man ha et fast tellekorps? 
Plassering av AU? 

- Gode tilbakemeldinger fra de rundt bordet. 
- Positive erfaringer fra AU 

Oppfordring om å prioritere sakspapirene 
 
Politikerkontrakt 
Marte ønsker gjerne innspill til politikerkontrakten. Hva bør følges opp fra den forrige 
politikerkontrakten? 
 



Facebookstrategi 
Hvem skal ha ansvar for å legge ut hva? Hvordan få flere følgere? Viktig å hente tips fra 
eksterne. 
 
Nettsiden til Studenttinget 
Nettsiden trenger en oppgradering. Det finnes linjeforeninger i Gjøvik som tar på seg slike 
oppdrag. Ole-Jacob tar saken videre. 
 
Oppnevning til områdeemnegruppe og samlokaliseringsgruppe 
Bør utlyses og sendes ut til FTV’ene. Magnus tar ansvar. 
 
Fristasjoner på NTNU 
NTNUI og Velferdstinget ønsker at Studenttinget tar opp en sak om fristasjoner på NTNU. 
Har blitt tatt opp annethvert år, er avhengig av ledige arealer. Er satt på vent nå, mens det 
er en flytteprosess på gang. Aktuelt nå er treningsarealer i Elgeseter gate 10/NTNUs bygg. 
 
Fadderutvalget Dragvoll 
Saken tas på neste STi-møtet. Ny leder velges og får også i oppgave å avvikle 
Fadderutvalget. Jone har skrevet sakspapir. Informasjon må sendes ut.  
 
Oppdatering av kalendre 
Alle må oppdatere kalendrene. Legg inn alle møter til Studentrådene, ha oversikt over hva 
som skjer og sørg for å sende noen andre om dere ikke selv kan. 
 
Lønn av arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget får fire ulike lønnstrinn innad i gruppen. Bør det utjevnes?  Lik lønn for likt 
arbeid? Budsjettinnspill for 2017 er allerede sendt inn, så det er kanskje en sak for neste 
budsjettår? Viktig også at lønnen ikke blir så høy at man kun gjør det for pengene. 
 
    
 
Ris og Ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet hevet 11.40 
 
 
Marte Øien /s/      
Leder STi       Kine Sørli /s/ 
       Konsulent 


