
 
MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 09/17 
 

Dato: 13.03.2017- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Marte Øien, Johannes Bjartnes, Ole-Jacob Oosterhof, Lars Bjørnar Vist, 

Magnus Johannesen, Gjermund Kvernmo Langset. 
 
Forfall:   
  
Observatører: Kim Allgot. 
 
Referent:  Kine Sørli. 
 
AU-sak 24/17 Studenttingets budsjettprioriteringer 2018 
 
Magnus innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Elementer fra diskusjon: 

- Læringsmiljøutvalgene ved NTNU må få driftsmidler til å kunne drifte utvalgene på 
en fornuftig måte. Det er viktig at NTNU følger opp styrevedtaket 7/16. 

- Studieveiledningstilbudet må styrkes, både for de studieveilederne som er her og 
med tanke på fremtidens studieveiledningstilbud. 

- Implementeringen av Blackboard er i gang, men det må satses mer midler for å 
være sikker på at implementeringen fullføres. 

- Studentarealer må fortsatt prioriteres fra sentralt hold og antall lignende arealer 
må minimum dobles. 
 

 
Forslag 1 
Tillegg fra Lars Bjørnar: Ber om redaksjonell fullmakt til å skrive om «Styrke rådgivende 
organer ved NTNU». 
 
Forslag 2 



Endringsforslag fra Ole-Jacob, linje 260-261: 
Læringsmiljøutvalgene må få et driftsbudsjett i størrelsesorden 54 000 kroner for å 
fungere i tråd med styrets vedtatte Mandat for LMU.  
 
 
Forslag 3 
Endringsforslag fra Magnus, linje 262-263: NTNU må styrke veiledningstilbudet, og 
sørge for at det er dekkende for studentenes behov. 
 
Forslag 4 
Endring fra Marte, linje 264: NTNU må legge til rette for anonym tvilsmelding og sikre 
tilstrekkelig informasjon og kursing blant studentene. 
 
Forslag 5 

Endringsforslag fra Magnus linje 269-271: NTNU skal minimum doble antall 

prosjektet på studentarealer i 2018 sammenlignet med 2017. Dette bør gjøre NTNUs 
evne til å drive studentaktiv og innovativ læring større. I tillegg til å være mer 
forberedt på å drive campusutvikling fremover.  
 
Forslag 6 
Endring fra Johannes, linje 272-273: NTNU må stille med økonomisk støtte og ressurser 
slik at det blir enklere for studentorganisasjoner med tilknytning til NTNU å oversette 
informasjon og nettsider til engelsk. 

 
Forslag 7 
Endringsforslag fra Magnus linje 274-276: NTNU må sikre studentenes psykososiale 
læringsmiljø ved å subsidiere 25% av leiekostnadene til linjeforeningene som blir 
rammet av renovasjon og utbygging på Moholt minimum de første to år. 
 
Forslag 8 
Endringsforslag fra Johannes linje 277-278: NTNU må sette i gang et prosjekt for å 
kartlegge internasjonale studenters behov og ønsker, samt hvordan studenter som 
drar på utveksling fra NTNU opplever prosessen. En slik kartlegging er viktig for å nå 
NTNUs mål om internasjonalisering. 
 
Voteringsorden 
Forslag 1 vedtas enstemmig. 
Forslag 2 vedtas enstemmig. 
Forslag 3 vedtas enstemmig. 
Forslag 4 vedtas enstemmig. 
Forslag 5 vedtas enstemmig. 
Forslag 6 vedtas enstemmig. 
Forslag 7 vedtas enstemmig. 
Forslag 8 vedtas enstemmig. 
 
Helheten 
Forslag 1- tre stemmer 
Forslag 2- enstemmig 
Forslag 3- null stemmer 



Forslag 4- enstemmig. 
Forslag 5- fem stemmer 
Forslag 6- tre stemmer 
Forslag 7- fem stemmer 
Forslag 8- enstemmig. 
 
Forslag 1, 3 og 6 faller på grunn av få stemmer. 
Forslag 2, 4 og 8 går videre på grunn av enstemmig enighet. 
 
Ny votering mellom forslag 5 og 7. 
Forslag 7 to stemmer for og fire mot. 
Forslag 5 går videre. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller på at forslag 2,4, 5 og 8 vedtas. 
 
 
 
AU-sak 25/17 Strategi for Stortingsvalget 2017 
 
Marte innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Forslag 1 
Strykning fra Johannes, linje 63: Stryke «i Trondheim». 
 
Votering 
Forslag 1 vedtas enstemmig. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 

 Studenttinget skal være med å skrive en politikeravtale mellom de 

studentdemokratiske organene og partiene.  

 Studenttinget skal arrangere studentnach.  

 Leder skal møte listetoppene i de forskjellene partiene for å diskutere aktuelle 

utdanningspolitiske saker. 

 Arrangere en aksjon i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.  

 Legge en mediestrategi i samarbeid med Universitetsavisa, Under Dusken og 

andre relevante aktører i forbindelse med valget og oppfordringen til 



studentene om å bruke stemmeretten.  

 
 
Ris og Ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet hevet kl. 11.25.  
 
 
Marte Øien /s/      
Leder STi       Kine Sørli /s/ 
       Konsulent 


