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MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 22/17 
 

Dato: 02.10.2017-  Kl. 11.15 Møtested: Store møterom 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Magnus Johannesen, Johannes Bjartnes, Marte Øien, Julie Heiberg, 

Gjermund Kvernmo Langset   
 
Frafall:  Lars Bjørnar Vist 
 
Observatør: Christoffer Vikebø Nesse 
 
Referent:  Kine Sørli 
 
O-sak 41/17  Orienteringer i ledergruppen 
 

- Johannes orienterer om Studiebykonferansen 2017 som går av stabelen 8. 
november. 

- Julie orienterer om studiekvalitetsseminaret i Gjøvik og studenthuset «Kollektivet». 
- Gjermund orienterer om bevilgning til campus Ålesund og nyåpning av Blue ocean 

arena(?). 
- Christoffer orienterer om fakultetsforum og KOF-samling. 
- Magnus orienterer fra dekanmøtet og komitehelg med FFPK. 

 
 

AU-sak 66/17 Saker til neste Sti-møte 29.oktober 
 
Helsefremmende universitet  
Marte orienterer litt hva som er tenkt med saken. Hvordan kan universitetet bidra til å være 
helsefremmende for studenter? Campus? Tilrettelegging? Læringsmiljø? 
 
Vedtakssak/plattform om bærekraft  
Johannes orienterer litt om arbeidet bak saken om bærekraft og blant annet om workshopen 
i forrige uke. Gjermund og Johannes lager utkast til struktur. 
 
Positiv diskriminering  



 

  

 

2 

Magnus orienterer litt om tankene bak saken og lurer på om dette er noe man skal gå videre 
med. For eksempel rekruttering, prosjekter med gutter på helsestudier(jamfør prosjekter for 
jenter på teknologistudiene). Marte, Julie og Magnus arbeider videre med saken. 
 
Valg til Skikkethetsnemda må opp den 29. oktober. 
 
Hva velger Studenttinget til? 
Magnus vil ta en gjennomgang til hvilke valgsaker Studenttinget velger til og hvilke saker AU 
kan heller velge til. 

 
Diskusjonssak fra Lars Føleide og Martin D. Thrana 
- kommer muligens til neste AU-møte. 
 
Vedtak: 
Sakene følges opp videre. 
 

Eventuelt 
Retriever-varsel: Skal AU legges inn og få retriever-varsel? Det er det enighet om, 
Magnus følger opp. 
 
Anti-mobbekampanje 
Marte orienterer om anti-mobbekampanjen som går 23.-29.oktober og oppfordrer AU til å 
spre informasjon om kampanjen. 
 
Temakveld med VT 
Ingen i AU har mulighet til å delta. 
 
Student i utvalg for karriereveier 
Christoffer har sagt han kan ta det. 
 
Student i utvalg for vurdering av pedagogisk meritterte undervisere 
Det foreslås å spre informasjon ut og finne kandidater utenfra. 
 
Økonomiinstruks 
Tas når Hege er på plass. Håp om å oppdatere den før AU går av til jul. 
 
Oppfølging av SR-IE 
Magnus er forhindret til å møte på en del av møtene til SR-IE og lurer på om noen kan 
overta oppfølgingen. Christoffer tar ansvar. 
 
Universitetskonferansen 
Gjermund lurer på om universitetskonferansen skal skje neste år og hvem som evt tar 
ansvar. Det foreslås å ta en diskusjon om konferansen skal leve videre på neste AU-
møte. 
 
Høstkonferansen til NSO 
Anja og Christoffer har meldt interesse. 
 
Oppnevning til arbeidsgruppe for kriterier til et 5. forsøk på eksamen 
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Christoffer tar ansvar. 
 
 
Møtekritikk 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet avsluttes kl. 12.50 
 
Marte Øien /s/      
Leder STi       Kine Sørli/s/ 
       Referent 


