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MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 25/17 
 

Dato: 06.11.2017-  Kl. 11.15 Møtested: Store møterom 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Marte Øien, Lars Bjørnar Vist, Gjermund Kvernmo Langset, Magnus 

Johannesen, Johannes Bjartnes, Julie Heiberg 
 
Frafall:   
 
Observatør: Astrid Østigård(KK) Anja Andersen, Hege Spjøtvold 
 
Referent:  Kine Sørli. 
 
 
O-sak 45/17  Orienteringer av styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 46/17 Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 
Saker til neste Sti-møte 
 
AU-sak 71/17 Evaluering av valget 
 
Erfaringer fra valget: 

- Fungerte bra å kjøre valget sammen med studentrådene, men ønskelig med enda 
bedre koordinering slik at man står samlet på samme sted, ikke ulike bygg. 

- Litt rot med de ulike konkurransene. 
- Mer aktiv planlegging mellom FTV’en og Sti, slik at det er felles forståelse over 

hva som er blitt bestemt. Mulig løsning kan være et felles valgstyre bestående av 
AU og noen ansvarlige FTV’er. 

- Studentvalget.no fungerte bra som felles plattform for valgene. 
- Manntallet fungerer ikke optimalt, må ta et møte med de som er ansvarlige for 

valgsystemet. Alle valg må åpnes for alle og dette blir uoversiktlig. Om man skal 
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fortsette å samkjøre valgene må det ryddes opp i valgweb. Alternativet er å kjøre 
valgene separat. 

- Vanskelig å få oversikt over hva som skjer i Gjøvik og Ålesund for de i Trondheim. 
- Uheldig å ha en stor kampanje(antimobbe-kampanjen) rett før valgperioden. 
- Lite ressurser i Gjøvik da arbeidsutvalget i SP-Gjøvik ikke har vært fulltallig. Mye 

av planlegging har foregått i hodet til Julie og har dermed ikke blitt distribuert ut. 
- Bedre samkjøring mellom Sti og studentrådene slik at informasjon blir lik og man 

promoterer alle valg. 
- Opplæring i hvordan stå på stand er ønskelig. I tillegg bør man også samle 

kandidatene i forkant av valget starter, slik at de også får informasjon om hvordan 
promotere seg selv. 

- Valgweb fungerer dårlig på mobil. 
 
Vedtak 
Alle erfaringene vil bli samlet i et erfaringsskriv til neste arbeidsutvalg. 
 
AU-sak 72/17 Saker til Sti-møte 23.november 
 
Saker fra forrige Sti-møte 
Bærekraftspolitisk plattform 
Resolusjon om tiltak for forfall i høyere utdanning 
 
Andre saker som må opp: 
Valg til Klagenemda, FUS, FUL, LMU 
Regnskapet til Fadderutvalget Dragvoll 
Arbeidsinstrukser til FUS, FUL og FUI 
 
Alternativ sak 
Resolusjon fra SAIH 
 
Det diskuteres hvordan man skal forberede sakene og hva sakene skal handle om. 
 
Vedtak 
De respektive saksbehandlerne følger opp. 
 
AU-sak 73/17 Konstituerende Sti-møte 16. november 
 
Fordeling av arbeidsoppgaver: 

- Marte er ordstyrer, Magnus er referent. 
- Johannes kjøper inn blomster til de nyvalgte. 
- Streamingansvarlig: Magnus 
- Kandidatskjema: Magnus 

 
Det diskuteres hvordan man skal sende ut informasjon om kandidatene og evt spørsmål til 
kandidatene på forhånd. 
 
Vedtak 
AU diskuterer saken. 
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O-sak 47/17 Julebord og jubileum 
 
Det diskuteres om hvordan man skal fordele arbeidsoppgaver. 

- Christoffer foreslås som Toastmaster. 
- Mats Beldo kommer fra NSO. 
- AU møtes kl 17.00 for AU-sosialt og pynting. 

 
 
 
Eventuelt 
Magnus: Minner om at alle må svare på mail fra Hege og Kine, uansett. 
Magnus: Orienterer om Dragvollkravet som er sendt fra Studentrådene HF og SU. 
Johannes: Lurer på når AU skal ta juleferie. Det er enighet om at det er lov til å ta juleferie 
etter 18.desember. 
 
Møtekritikk 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet avsluttes kl. 13.10. 
 
Marte Øien /s/      
Leder STi       Kine Sørli/s/ 
       Referent 


