
 
MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 13/17 
 

Dato: 19.04.2017- Møtetid: 10.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Marte Øien, Magnus Johannesen, Johannes Bjartnes, Gjermund 

Kvernmo Langset, Ole-Jacob Oosterhof. 
 
Forfall:  Lars Bjørnar Vist.  
 
Observatør: Kim Allgot.  
 
Referent:  Kine Sørli. 
 
 
 
AU-sak 34/17 Neste STi-møte 4.mai 2017 
 
Aktuelle saker til neste STi-møte: 

- Diskusjonssak fra Arild Østrem 
- Diskusjonssak om plattformskriving(eventueltsak?) 
- Diskusjonssak om FNs bærekraftsmål 
- Valgsaker (UU, FUL, FUS, FUI, Klagenemda, Likestillingsutvalget, LMU) 
- Resolusjon fra Benjamin 

 
 
 
AU-sak 35/17 Eventuelt 
 
Quak rebusløp 
AU er enig i at STi skal ha post på rebusløpet. Magnus og Johannes tar ansvar for 
kontrakten. 
 
SAIH årsmøte 
AU er enig om å sende Kristine Bjartnes på SAIHs årsmøte.  
 
Vrimledagen på Dragvoll 17. august 



Samme dag som Immatrikuleringen i Gjøvik og Ålesund. Gjermund og Ole-Jacob tar 
kontakt på de respektive stedene om programmet under immatrikuleringen. 
 
Johannes og Lars Bjørnar organiserer stand under vrimledagen på Dragvoll. Tar kontakt 
med Studenttingsrepresentanter og studentrådene på Dragvoll. 
 
Sponsormiddag med Sit 
Johannes deltar for Studenttinget. 
 
Valg i Gjøvik 
Ole-Jacob har i vært kontakt med Kristin Wergeland Brekke om valg til Studentparlamentet 
Gjøvik. Ikke mulig å avgrense til kun Gjøvik, da flere institutter går over flere byer. Det er 
ikke flere valg ved NTNU pdd, så det vil nok ikke være et problem at andre studenter 
stemmer på valget. 
 
Reelt valg på leder. 
 
Valg i Ålesund 
Har kandidater til alle plasser. Reelt valg på to av stillingene foreløpig. 
 
Studentboliger i Gjøvik 
Privat utbygger har gått ut i media om å bygge nye studentboliger til blodpris. Ole-Jacob vil 
ha innspill til hvordan han kan svare på saken. 
 
Kvalitetssikring av masteroppgaver 
Johannes referer fra studentrådsmøtet til HF hvor de blant annet tok opp kvalitetssikring av 
masteroppgaver. Flere studentråd har også diskutert samme tema, og det er ønskelig at 
saken også tas opp i FTV-forum. 
 
Innspill til FTV-forum 
Ole-Jacob ønsker at FTV-forum skal diskutere hva man ønsker av ITV’er og FTV’er i Gjøvik 
og Ålesund. Vanskelig å ha oversikt over hvem dette er og hva som ønskes av dem. Viktig 
å videreføre informasjon til konsulentene og Studentrådene.  
 
Kandidater til Velferdstinget 
Gjermund har en kandidat fra Ålesund til Velferdstinget. 
 
Kollektivtransport i Gjøvik 
Ole-Jacob orienterer om ny avtale med busselskap på 8 år. 
 
Dekanmøte 
Magnus referer fra dekanmøte 18.april. Opptakstallene kommer på torsdag. 
 
Nettsiden til Studenttinget 
Marte referer fra arbeidsmøtet om ny nettside til Studenttinget. Ole-Jacob, Johannes og 
Kine setter seg ned og legger fram forslag til hva vi vil ha ut av en nettside. 
 
17.mai 
Frokost før man går ned til toget. Marte tar ansvar for organisering. 
 



Sommeravslutning 
17.juni foreslås som aktuell dato? Marte tar ansvar for organisering. 
 
Ris og Ros 
Tatt til etterretning. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 11.30. 
 
 
 
 
Marte Øien /s/      
Leder STi       Kine Sørli /s/ 
       Referent 


