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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 09/17 

 
Dato: 05.10.2017- Møtetid: 17:15 – 22.40Møtested: R10, Realfagsbygget 

 
Til: Arbeidsutvalget 

 Representanter med vara 

 Faste observatører 

 

Kopi til: Styret NTNU 

 Administrasjonen NTNU 

 Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg 

 Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 

 Norsk Studentorganisasjon 

 Studentmedia 

 
Referent: Kine Sørli 
 
Ordstyrer: Rolf Erling Angelsen 
 
Tellekorps: Anja Andersen, Stein Olav Romslo, Elise Kaldheim 
 

 

Til stede: 

 Amanda Klepsvik   Gjøvik 

 Kristoffer Almaas   Gjøvik 

 Adrian Heyerdahl (vara)  Trondheim 

 Arild Julius Østrem   Trondheim 

 Benjamin Gjermstad   Trondheim 

 Eline Rødsjø(vara)   Trondheim 

 Felipe Fawcett    Trondheim 

 Hans Peder Langbekkhei  Trondheim 

 Ola Fiske    Trondheim 

 Henrik Løfaldli    Trondheim 
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 Leif Bjarne Hammer   Trondheim 

 Phrida Norrhall (vara, kom kl 18.15) Trondheim 

 Stig-Martin Liavåg   Trondheim 

 Sindre Alvsvåg    Trondheim 

 Håkon Kvamme (vara, kom kl. 18.43)Ålesund 

 Oskar Sunde    Ålesund 

  

 

Forfall: 

 Joakim Solheim    Trondheim 

 Marion Teigseth   Trondheim 

 Fredrik Oterhals   Trondheim 

 Philip J. Lautin    Trondheim 

 Ragnhild Dalslåen   Trondheim 

 Stine Nordø    Trondheim 

 Thomas Kallevik   Trondheim 

 Børre Isac L’Orange   Trondheim 

 Lars Føleide    Trondheim 

 Falk Øverås    Ålesund 

  

  

  

 

Tilstede på bakbenk: 

 Johannes Bjartnes   AU 

 Magnus Johannesen   AU 

 Gjermund Kvernmo Langset  AU 

 Lars Bjørnar Vist   AU 

 Marte Øien    AU 

 Julie Heiberg    AU 

 Anja B. Andersen   NTNU-styret 

 Christoffer Vikebø Nesse  NTNU-styret 

 Elise Kaldheim    VT 

 Stein Olav Romslo   NSO 

 Kaja Sørbotten    FUS 

 Maria Honerød    TV-aksjon 

 Nora Iman Hagesæther  UU 

 Astrid Østigård    KK 

 Trine Øverås    KK 

 Åste Hagerup    KK 

 Anders Risan    Nito 

 Halvor Haugan    Student 

 Casey Asproth- Jackson  Student 

 Camilla Jansen    FTV SU 
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 Rebekka Ringholm   SAIH 

 Kristaver Birkeland Johansen Studentersamfundet 

 Ole Jørgen Abrahamsen  Student  

 Henrik O. Elman   Student 

 Jørgen Sunnvoll   FTV IE 

 

 

 

Rolf Erling Angelsen ble godkjent som ordstyrer, Kine Sørli som referent. Anja 

Andersen, Stein Olav Romslo og Elise Kaldheim ble godkjent som tellekorps. 

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.  

 

17.20 Besøk av viserektor Annik Magerholm Fet 

 

 

 

Sti-sak 36/17  Supplering av varaliste til Studenttinget 
(17.55) Antall stemmeberettigede: 14 

 

Marte Øien innleder saken. 

 

Følgende kandidater stiller in absentia: 

Håkon Kvamme 

Karoline Bank 

Mats Kjerstadmo 

 

Vedtak 

Følgende velges til vara i Studenttinget: 

1.vara Håkon Kvamme 

2. vara Karoline Bank 

 

Sti-sak 39/17 Valg av studentrepresentanter i styret til program for 

anvendt etikk 
(18.05) Antall stemmeberettigede: 14 

 

Johannes Bjartnes innleder saken. 

 

Følgende kandidater stiller: 

Boje Ellingsæter 

Marius Grindflek 

 

Det stilles spørsmål til kandidatene. 

 

Vedtak 
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Boje Ellingsæter og Marius Grindflek velges til styret for program for anvendt etikk 

ved akklamasjon. 

 

Sti-sak 37/17 NTNU Strategi innspill 
(18.12) Antall stemmeberettigede: 16 

 

Magnus Johannesen innleder. 

 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Saken diskuteres. 

 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 

 

Kl. 19.10 Pause 

 

Sti-sak 32/17  Prinsipper for samarbeid i folkerettsbrytende stater 

(19.40) Antall stemmeberettigede: 16 

 

Johannes Bjartnes innleder saken. 

 

Saken diskuteres. 

 

Forslag 1 

Tilleggsforslag fra Arild, linje 156: «NTNU skal som hovedregel ikke ha samarbeid 

med institusjoner i stater som begår alvorlige brudd på folkeretten.» 

 

Forslag 2 

Tilleggsforslag fra Arild, linje 157: Legge til «…og den krenkede parten…», slik at 

punktet lyder: 

 Der NTNU har samarbeid med institusjoner i stater som er ansvarlige for 

alvorlige folkerettsbrudd, skal NTNU være forpliktet til å starte dialog med 

institusjonen og den krenkede parten om uretten som skjer. 

Forslag 3 

Strykningsforslag fra Leif Bjarne, linje 160-162  
Stryke «Dialog og samarbeid er de beste virkemidlene for å skape en bedre verden.»  
 
Forslag 4 
Endring fra Casey Jackson, linje 164: NTNU skal ikke være involvert i samarbeid 
som direkte eller indirekte fører til alvorlige brudd på folkerett. Dersom NTNU er 
involvert i et slikt samarbeid skal samarbeidet avsluttes. 
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Forslag 5 

Endringsforslag fra Benjamin Gjermstad punkt på linje 164-165: NTNU skal ikke 

være involvert i samarbeid som; legitimerer, fører-, eller bidrar til brudd på 

folkeretten. Dersom NTNU er involvert i slikt samarbeid i dag, skal samarbeidet 

avsluttes. 

 

Forslag 6 

Tillegg linje 164 fra Casey Jackson: I tilfeller der dialog ikke kan benyttes, eller 

vurderes som et tilstrekkelig eller realistisk virkemiddel for å oppnå bedring i 

situasjonen, bør NTNU vurdere akademisk boikott av alle institusjoner i stater som 

bidrar til alvorlige folkerettsbrudd. 

 

Mindretallets dissens til punktet på linje 167-169: NTNUs etiske retningslinjer skal bidra til 

å veilede ansatte der samarbeid bidrar til alvorlige folkerettsbrudd. 

 

Forslag 7 

Endring fra Casey Jackson, linje 167: Hver enkelt forsker, samt fakultetet forskeren 

er tilknyttet, skal vurdere om samarbeidet bidrar til alvorlige folkerettsbrudd før det 

inngås. NTNUs etiske retningslinjer skal bidra til å veilede ansatte i slike situasjoner. 

 

Forslag 8 

Strykningsforslag fra Arild: Stryke linje 171-172 

 

Forslag 9 

Strykning linje 171 & 172 fra Casey Jackson 

 

Forslag 10 

Tilleggsforslag fra Benjamin Gjermstad, linje 171-172: Akademisk boikott er allikevel 

en tydelig straffereaksjon, som må vurderes, dersom dialog ikke fører til positiv 

endring. 

 

Votering: 

Forslag 1 faller med kvalifisert flertall mot 

Forslag 2 faller med kvalifisert flertall mot 

Forslag 3 vedtas med 8 stemmer for.  

Forslag 4 faller som konsekvens for forslag 5 

Forslag 5 vedtas med alminnelig flertall 

Forslag 6 faller med alminnelig flertall mot 

Dissens fra Marte vedtas med alminnelig flertall 

Forslag 7 faller som konsekvens for dissensen til Marte 

Forslag 8 faller 

Forslag 9 faller 

Forslag 10 faller med alminnelig flertall mot. 
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Det stemmes over helheten. 

 

Helheten vedtas med 1 stemme mot. 

 

Vedtak: 

Studenttinget mener at: 

● Der NTNU har samarbeid med institusjoner i stater som er ansvarlige for alvorlige 
folkerettsbrudd, skal NTNU være forpliktet til å starte dialog med institusjonen om 
uretten som skjer. 

 

● NTNU skal utarbeide konkrete retningslinjer for hvordan dialogen med institusjoner 
i stater som bidrar til alvorlige folkerettsbrudd skal foregå og hva den bør omfatte. 

 

 NTNU skal ikke være involvert i samarbeid som; legitimerer, fører-, eller bidrar 
til brudd på folkeretten. Dersom NTNU er involvert i slikt samarbeid i dag, skal 
samarbeidet avsluttes. 

 

● NTNUs etiske retningslinjer skal bidra til å veilede ansatte der samarbeid bidrar til 
alvorlige folkerettsbrudd.  

 

● Akademisk boikott av alle institusjoner i en stat ikke er et godt virkemiddel for å 
bidra til å få slutt på alvorlige folkerettsbrudd.  

 

● NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden gjør at universitetet må ha en bevisst 
politikk for hva dets samarbeid kan medføre av både positive og negative 
konsekvenser. 

 

 

Kl. 20.47 Pause 

 

Sti-sak 40/17  Faglig tilhørighet 

(20.55) Antall stemmeberettigede: 16 

 

Lars Bjørnar Vist innleder saken.  

 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Saken diskuteres. 

 

Forslag 1 
Endringsforslag fra Hans Peder linje 145-146: Endre setning 2 til: Alle lokale 
studenter skal ha et ha et slikt areal i umiddelbar nærhet til sitt respektive fagmiljø. 
 

Forslag 2  

Tilleggsforslag fra Leif Bjarne, legge til punkt etter linje 146: «NTNU må nedprioritere 
bygging av åpne kontorlandskap for ansatte. Tradisjonelle kontorer fremmer et bedre 
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arbeids- og læringsmiljø, hvor dialog mellom studenter og fagmiljø kan foregå i trygge 
omgivelser, slik at hver enkelt student synliggjøres» 
 
Forslag 3 
Strykningsforslag fra Arild: Stryke linje 156-157 
 

Mindretallets dissens: Tillegg linje 158-159: Det må også informeres tilstrekkelig 

om studie- og arbeidsmuligheter innenfor forskning og formidling i akademia.  

 

Forslag 4 

Tilleggsforslag fra Nora I. Hagesæther: NTNU skal sikre sine studenter og ansatte et 

godt inneklima og fysisk arbeidsmiljø. 

 

Votering 

Forslag 1 vedtas med alminnelig flertall 

Forslag 2 vedtas med alminnelig flertall 

Forslag 3 vedtas med alminnelig flertall 

Mindretallets dissens vedtas med kvalifisert flertall 

Forslag 4 vedtas med kvalifisert flertall 

 

Det stemmes over helheten. 

 

Helheten vedtas enstemmig(?) 

 

Vedtak: 

Studenttinget mener at:  

 NTNU må prioritere å utvikle identitetsskapende arealer. Alle lokale studenter 
skal ha et ha et slikt areal i umiddelbar nærhet til sitt respektive fagmiljø. 

 NTNU må nedprioritere bygging av åpne kontorlandskap for ansatte. 
Tradisjonelle kontorer fremmer et bedre arbeids- og læringsmiljø, hvor dialog 
mellom studenter og fagmiljø kan foregå i trygge omgivelser, slik at hver 
enkelt student synliggjøres 

● NTNU må prioritere læringsareal som tilrettelegger for flerbruk og alternative 

undervisningsmetoder. Kapasiteten må utnyttes til andre formål når det ikke 

brukes til læring og undervisning.  

● NTNU må legge opp til at det prioriteres ressurser tidlig i studiet for å bedre 

oppfølgingen og hindre frafall. 

● NTNU må legge til rette for møteplasser og knutepunkt som fører til 

tverrfaglighet og samhandling mellom studenter, ansatte og andre aktører.. 

● NTNU skal sørge for tilhørighetsskapende aktivitet og samhandling i 

introduserende emner i alle studieprogram.   

● NTNU skal sørge for tett kontakt med relevant nærings- og arbeidsliv gjennom 

studiet, for å sikre at studenter har et godt innblikk i fremtidige muligheter. Det 

må også informeres tilstrekkelig om studie- og arbeidsmuligheter innenfor 

forskning og formidling i akademia. 
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● NTNU skal sikre sine studenter og ansatte et godt inneklima og fysisk 
arbeidsmiljø. 
 

 

 

Sti-sak 38/17  Diskusjonssak om berekraft 

(21.30) Antall stemmeberettigede: 16 

 

Det foreslås å utsette saken. 

Forslaget faller. 

 

Johannes Bjartnes og Gjermund K. Langset innleder saken. 

 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Saken diskuteres. 

 

Vedtak: 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 

 

 

Ref-sak 67/17 STi-møte 08/17 

Referatet ble enstemmig godkjent. 

Ref-sak 68/17 AU-møte 18/17-21/17(på nett) 

Tatt til orientering. 

Ref-sak 69/17 AU-medlemmene refererer kort  

Tatt til orientering. 

Ref-sak 70/17  Referat Styret 

Tatt til orientering. 

Ref-sak 71/17 Referat fra Studentråd/allmøter  

Ikke noe å orientere. 

Ref-sak 72/17 Referat fra Velferdstinget 

Elise Kaldheim orienterer om bla gjennomslag for å inkludere nattbuss i 

periodebilletten, nytt campusbygg i Ålesund. 

Ref-sak 73/17 Referat fra råd, verv og utvalg  

Ikke noe å orientere. 

Ref-sak 74/17 Referat fra SP-DMMH 
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Ingen til å orientere. 

Ref-sak 75/17 Referat fra NSO 

Stein Olav orienterer om at sentralstyret og NSO-AU har vært i Brussel i forbindelse 

med ministermøtet i Paris neste år. 

Ref-sak 76/17 Referat fra oppnevninger gjort i AU 

Magnus orienterer.  
 
Vara til Velferdstinget 
William R Lien 

Campus arbeidsgrupper 
Arbeidsgruppe knutepunkt 
Johannes Bjartnes, Marte Øien 
 
Arbeidsgruppe studentfrivillighet og studentvelferd:  
Anja Beate Andersen 
Sindre Kristian Alvsvåg 
Ingeborg Hollekim Bringslid 
Thomas Krogstad Eriksen 
Kristaver Johansen 
Annbjørg Pasteur Stø 
 

Ref-sak 77/17 Referat fra DION 

Ingen til å orientere. 

 

Eventuelt: 
Maria: Orienterer om årets TV-aksjon. 

Kine: Informerer om julebord/jubileum den 11. november. Mer informasjon kommer. 

Johannes: Orienterer om årets studentvalg (30.oktober-3.november) til Studenttinget 

og ulike valg på fakultetene. 

Marte: Orienterer om antimobbekampanjen som skal gå uken før valget. 

Johannes: Orienterer om Studiebykonferansen 8. november. 

Arild: Orienterer om at han trekker seg umiddelbart. 

 

 

Møtekritikk 
Tatt til etterretning 

 

Møte hevet  
(22.40) 
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Marte Øien /s/        Kine Sørli /s/ 

Leder        Referent 

 

 


