
 
MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 06/17 
 

Dato: 14.02.2017- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Marte Øien, Magnus Johannessen, Gjermund Kvernmo Langset, Lars 

Bjørnar Vist. 
 
Forfall:  Johannes Bjartnes, Ole-Jacob Oosterhof. 
 
Observatører: Trine Øverås(KK), Astrid Østigård(KK), Kim Allgot, Ingvild Marie Sørlie. 
 
Referent:  Kine Sørli- 
 
O-sak 10/17  Orienteringer av styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 11/17 Orienteringer i arbeidsutvalget 
Ingen ting å orientere. 
 
O-sak 12/17 Godkjenning av AU-referat 05/17 
Enstemmig godkjent. 
 
O-sak 13/17 Godkjenning av STi-referat 02/17 
Godkjent med redaksjonelle endringer. 
 
AU-sak 17/17 Valg av leder og nestleder Fadderutvalget Dragvoll 
 
Magnus innleder saken. 
 
Votering 
Det stemmes over helheten.  
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg. 
 
AU-sak 18/17  Fadderordningen på Dragvoll 



 
Magnus innleder saken. 
 
Elementer fra diskusjon: 

- Bør andre linjeforeninger også kunne søke til fondet, som foreslås? 

- Hvor kommer hovedsakelig pengene til Fadderutvalget fra? Sentralt på 
NTNU? Kan gi føringer til hvem som kan søke midler? 

 
Vedtak 

 Studenttinget velger et styre, etter vanlig modell, som skal hjelpe linjene i et 
overgangsår 

 Arbeidsutvalget lager en plan for nedbygging av egenkapitalen til fadderordningen 
på Dragvoll 

 Arbeidsutvalget legger frem retningslinjer, for Studenttinget, for forvaltning av 
fadderordningen på Dragvoll sin egenkapital i et fond som skal komme 
foreningene på Dragvoll til gode. 

 Arbeidsutvalget skal innen fadderperioden 2018 sørge for at finansieringsbyrden 
for fadderopplegget på Dragvoll flyttes fra sentralt hold til fakultetene med samme 
omfang. 

 Plan og retningslinjer presenteres i egen sak til Studenttinget i løpet av våren.  
 
AU-sak 20/17 Supplering av varaliste Studenttinget 
 
Magnus innleder. 
 
Det oppfordres til å finne flere varaer fra flere fakultet og studiebyer. 
 
Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg. 
 
 
AU-sak 15/17       Studenttingets promoteringsstrategi 2017 
 
Marte innleder saken. 
 
Forslag 1 
Forslag fra Magnus: Saksbehandler får redaksjonell fullmakt. 
 
Forslag 2 
Tilleggsforslag fra Johannes:  
Tilstedeværelse i offentligheten: 
Studenttinget skal, sammen med Studentersamfundet, Studentmedier og andre 
studentorganisasjoner, arrangere og delta i debatter og arrangement om aktuelle 
politiske tema. Med dette ønsker vi å 

- belyse saker som er viktige både i studentpolitikken og ellers i samfunnet. 
- aktivt rette oss mot personer som ikke allerede er engasjert i, eller vet så mye 

om studentdemokratiet. 
- øke Studenttingets fysiske tilstedeværelse i Trondheim. 
- øke studenttingets tilstedeværelse i studenters liv. Studenttinget skal være en 

naturlig del av den politiske studiebyen Trondheim. 



 
Forslag 3 
Strykningsforslag fra Magnus: Stryke «Trondheim». 
 
Forslag 4 
Endringsforslag fra Magnus: Tilstedeværelse i offentligheten, endre fra «i Trondheim» til «i 
NTNUs studiebyer» 
 
Votering 
Forslag 1 vedtas enstemmig. 
Forslag 2 vedtas enstemmig. 
Forslag 3 vedtas enstemmig. 
Forslag 4 vedtas enstemmig. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller på promoteringsstrategien med de endringer som kommer i møtet.  
 
AU-sak 16/17       Automatisk begrunnelse på eksamenskarakter 
 
Marte Øien innleder. 
 
Elementer fra diskusjon: 

- Hvor stor skalering ønsker man fra starten? Store fag vs. mindre fag. 
- For å få det i gjennom på NTNU så bør man ikke gå ut med at man ønsker å 

innføre det på hele NTNU i starten. 
- Er automatisk begrunnelse løsningen på ønske om mer tilbakemeldinger? 

 
 
Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
 
AU-sak 19/17 Y-veg ved NTNU 
 
Gjermund innleder saken.  
 
Elementer fra diskusjon: 

- Hvordan vil Y-veiordningen påvirke kjønnsbalansen på de ulike 
studieretningene? 

- Definisjonen av Y-vei og TREs-ordningen må komme tydeligere frem. 
 
Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
 
 
 
AU-sak 21/17 Revisjon av campuspolitisk plattform 



 
Gjermund innleder saken. 
 
Elementer fra diskusjon: 

- Bør Studenttinget uttale seg spesifikt om man ønsker at campus skal være 
byintegrert eller bynært? 

- Kan et alternativ å skape flere studentsosiale arealer i byen? 
- Gløshaugen, Øya og Hesthagen er satt i campusplanene, så det bør derfor 

fokuseres på å skape et helhetlig langs Elgesetergate og Gløshaugen. 
 
Forslag 1 
Endringsforslag fra Magnus, linje 5: endre fra «hverandre» til «byens befolkning skal kunne 
bo, jobbe og leve tett på campus». 
 
Forslag 2 
Endringsforslag fra Magnus, linje 77: endre fra «dette innebærer» til «for byintegrering» til 
«Dette innebærer bygging like sør for elveslyngen for å trekke mer av byen til campus.» 
 
Forslag 3 
Tilleggsforslag fra Ingvild, linje 78: «Det er viktig at det skjer en reell samling av campus 
som knytter de eksisterende campusene på Gløshaugen, Øya og Kalvskinnet sammen. 
 
Forslag 4 
Tilleggsforslag fra Ingvild, linje 78: «Studenttinget mener Trondheim Kommune skal ha 
fokus på byutvikling i Elgesetergate og på sørsiden av elveslyngen.» 
 
Forslag 5 
Endringsforslag fra Gjermund: Endringsforslag til siste setning under avsnitt om Ålesund:  
Det bør legges til rette for boliger, sosiale arenaer og arealer til studentfrivillighet i sentrum 
da dette tydeliggjør studentene i bybildet. 
 
 
Forslag 6 
Strykningsforslag fra Magnus: Stryke 100-102. 
 
 
Votering 
Forslag 1 vedtas enstemmig. 
Forslag 2 vedtas enstemmig. 
Forslag 3 vedtas enstemmig. 
Forslag 4 vedtas enstemmig. 
Forslag 5 vedtas enstemmig. 
Forslag 6 vedtas enstemmig. 
 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
Eventuelt 



Magnus: Ønsker at man prioriterer sakspapirer bedre og ikke utsetter alt til dagen det er 
sakspapirfrister. 
Magnus: Oppnevninger gjort av AU må sendes til Studenttinget til neste møte. 
Marte: Orienterer om oppdateringer rundt antall Facebook-følgere. 
 
Ris og Ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet hevet 11.15. 
 
 
Marte Øien /s/      
Leder STi       Kine Sørli /s/ 
       Konsulent 


