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MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 09/18 
 

Dato: 21.03.18 -  Kl. 09.15-11.00. Møtested: Store møterom 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: Sindre Kristian Alvsvåg, Felipe Fawcett, Thiren Sriskantharajah, Stig-

Martin Liavåg (AU-sak 11/18, AU-sak 19/18), Julie Heiberg, Gjermund 
Kvernmo Langset. 

 
Frafall:    
 
Observatør: Christoffer V. Nesse, Anja B. Andersen, Astrid Østigård (kontrollkomite), 

Annbjørg Pasteur Stø (AU-sak 17/18). 
 
Referent:  Anja Beate Andersen 
 
O-sak 26/18  Orienteringer i Arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 27/18  Orienteringer av styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 28/18  Godkjenning av referat fra AU-møte 07/18 
Utsettes til neste AU-møte. 
 
O-sak 85/18  Godkjenning av referat fra STi-møte 03/18 
Godkjent med de endringer som kommer frem under møtet. 
 
 
AU-sak 11/18 Gjennomføring av større studentoppgåver ved NTNU 
Stig-Martin innleder saken. 
 
Definere at større studentoppgaver, er oppgaver av en viss størrelse som er selvstendig  
arbeid. Begrense det til prosjekt-, bachelor- og masteroppgave. 
Fokuset i saken bør ligge på retningslinjene, ikke definisjonen av hva som er større  
studentoppgaver. 
Erstatte instituttleder med instituttledelsen 
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Komme med forslag til retningslinje: «Studenttinget foreslår at …». Viktig at dette  
fremkommer som et forslag/utkast, og ikke som krav. Grunnleggende retningslinjer kan  
bidra til å fjerne forskjellsbehandling på veiledning. 
 
 
AU-sak 17/18 Studenttingets retningslinjer for preferansevalg 
Annbjørg innleder saken. 
 
Retningslinjene for preferansevalg er ikke blitt oppdatert etter at det ble vedtatt endringer i  
2017. Retningslinjene må oppdateres. Det er ønskelig at det skal gå an at kandidater ikke  
blir valgt om det bare er én person som stiller. Man kan be om skriftlig valg, men da må  
50% av stemmene være blanke for at personen ikke blir valgt. Dette er særlig relevant i  
heltidsverv. Det har vært dårlig orientert om hva skriftlig valg egentlig går ut på – å be om  
skriftlig valg er som å be om hemmelig valg. Studenttinget og AU må orienteres om  
valgreglementet. Reglementet oppdateres med de endringer som er vedtatt. KK går  
igjennom reglementet ved neste Studenttingsmøte. 
 
AU-sak 18/18 Støtte til INASCON 
Sindre innleder saken. 
 
Det foreslås å støtte INASCON med 5000 NOK som en symbolsk sum da NTNU ikke  
støtter arrangementet. Det vedtas enstemmig at Studenttinget bevilger 5000 NOK til  
INASCON. 
 
AU-sak 19/18 Høring frå kommuna om lokasjon for bygg i campusprosjektet 
Stig-Martin innleder saken. 
 
Stig-Martin har kontakten kommunen om å få et informasjonsmøte før det som er satt opp.  
Kommunen skal ha et informasjonsmøte samme dag som Studenttingsmøtet, 12. april. 
Ha med litt mer om hvorfor høringen kommer, og hvilken mulighet man har til påvirkning i 
saken. 
 
 
Eventuelt 
 
Thiren: Fått kommentarer fra AU sin tur til Ålesund. Begrense hva man deler på sosiale 
medier. Vær mer profesjonelle når man er på jobbreise. Dette er noe man alltid kan være 
bevisst på når man er på reiser. Ikke fremstill jobbreisen som en ferietur. 
 
 
Møtekritikk 
Tatt til orientering. 
 
 
Møtet heves 10.26 
 
 
Sindre Kristian Alvsvåg /s/     Anja Beate Andersen/s/   
Leder STi       Referent 


