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MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 05/18 
 

Dato: 14.02.18-  Kl. 09.15-11.00. Møtested: Store møterom 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Sindre Kristian Alvsvåg, Felipe Fawcett, Thiren Sriskantharajah, 

Gjermund Kvernmo Langset 
 
Frafall:  Stig-Martin Liavåg, Julie Heiberg  
 
Observatør: Anja B. Andersen, Christoffer Vikebø Nesse, Åste Hagerup(KK) 
 
Referent:  Kine Sørli 
 
 
O-sak 12/18  Orienteringer i Arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 13/18  Orienteringer av styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 14/18  Godkjenning av referat fra AU-møte 04/18 
Referat fra AU-møte 04/18 godkjennes enstemmig. 
 
O-sak 15/18  Godkjenning av referat fra STi-møte 02/18 
Referat fra STi-møte 02/18 godkjennes med de endringer som kommer frem under møtet. 
 
 

AU-sak 07/18 Internasjonal plattform 
 
Felipe innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
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Forslag 1 
Strykningsforslag fra Thiren Linje 4 fjerne "Studenttinget mener at" 
 
 
Forslag 2 
Strykningsforslag fra Gjermund linje 5: Stryke "I akademia" 
 
 
Forslag 3 
Strykningsforslag fra Thiren linje 15: Fjerne "Studenttinget mener at" 
 
 
Forslag 4 
Endring linje 15-16 fra Christoffer: Studenttinget forventer at NTNU tar et større 
ansvar når det kommer til inkludering av internasjonale studenter. 
 
Forslag 5 
Strykningsforslag Linje 17-18 fra Felipe «Dette inkluderer også faglig integrering... » 
 
Forslag 6 
Endringsforslag fra Thiren linje 21 endre fra "mener Studenttinget at" til "bør" 
(redaksjonelt må 'skal' fjernes)  
 
Forslag 7 
Endringsforslag linje 21-22 fra Christoffer: 
fra "[...] opprette pakkeløsninger for utveksling med utdanningsinstitusjoner." 
til "[...] sette i system og synliggjøre tidligere godkjente emnepakker ved ulike 
studieprogram for utenlandsopphold slik at det blir enklere å dra på utveksling. 
 
Forslag 8 
Linje 22, tilleggsforslag fra Gjermund: "Samarbeidende utdanningsinstitusjoner" 
 
Forslag 9 
endring linje 23 fra Christoffer: fra "fag" til "fagplaner" 
 
Forslag 10 
Strykningsforslag fra Gjermund linje 24: Stryke: "NTNU har med andre 
utdanningsinstitusjoner". 
 
Forslag 11 
Tillegg linje 25 fra Christoffer: Utvekslingsopphold kortere enn tre måneder skal 
telles i en egen statistikk og bør gi noen grad av uttelling i finansieringssystemet.  
 
 
Forslag 12 
Tilleggsforslag fra Felipe, linje 26: Alle studenter som gjennomfører praksis utenfor Norge 
skal få praksisoppholdet sitt godkjent som utveksling, med forbehold om at NTNU har 
godkjent praksisstedet. 
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Forslag 13 
Strykningsforslag fra Thiren Linje 29 Fjerne "studenttinget mener at" 
 
Forslag 14 
Strykningsforslag linje 39 fra Thiren: Fjerne "Studenttinget mener at"  
 
Forslag 15 
Endringsforslag fra Thiren Linje 48: Endre "Studenttinget mener at" til "Studenttinget 
forventer" 
 
Forslag 16 
Endring linje 48-50 fra Gjermund: "Alle studietilbud skal ha ordninger for 
internasjonalisering og studentutveksling. Studenttinget forventer derfor at NTNU 
jobber for å gjøre utveksling til en naturlig del av studieløpet" 
 
Forslag 17 
Strykningsforlag fra Thiren linje 60: stryke "Studenttinget mener at" 
 
Forslag 18 
Strykningsforslag fra Thiren linje 65: stryke "Studenttinget mener at" 
 
Forslag 19 

Tilleggsforslag linje 41 fra Gjermund "Dette innebærer at NTNU skal styrke og støtte 
studentorganisasjoner og studentdrevet aktivitet som jobber med integrering og 
internasjonalisering.» 
 

Votering: 
Forslag 1 faller på grunn av stemmelikhet. 
Forslag 2 vedtas enstemmig. 
Forslag 3 faller som konsekvens for forslag 4. 
Forslag 4 vedtas enstemmig. 
Forslag 5 vedtas enstemmig. 
Forslag 6 faller på grunn av stemmelikhet. 
Forslag 7 faller med alminnelig flertall mot. 
Forslag 8 vedtas med alminnelig flertall. 
Forslag 9 vedtas enstemmig. 
Forslag 10 vedtas enstemmig. 
Forslag 11 vedtas enstemmig. 
Forslag 12 faller som konsekvens for forslag 11. 
Forslag 13 vedtas med alminnelig flertall. 
Forslag 14 vedtas med alminnelig flertall. 
Forslag 15 faller som konsekvens for forslag 16. 
Forslag 16 vedtas enstemmig. 
Forslag 17 faller på grunn av stemmelikhet.  
Forslag 18 vedtas med alminnelig flertall. 
Forslag 19 vedtas med alminnelig flertall. 
 
Det stemmes over helheten. 
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Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
Studenttinget vedtar Internasjonal plattform med de endringer som fremkommer under 
møtet. 
 
 

AU-sak 09/18 Valg av landsmøtedelegater til Norsk 
Studentorganisasjon  
 
Sindre innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 

AU-sak 67/17 Berekraftpolitisk plattform 
 
Gjermund innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Votering: 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
Studenttinget diskuterer saken. 
 
Eventuelt: 
Gjermund: Lurer på hva status er i saken om «kjøpe» undervisning. Stig-Martin skal følge 
opp saken. 
Anja: Lurer på hvordan Studenttinget kan publisere at det er mulig å søke om fristasjoner. 
Anja og Thiren følger opp. 
Kine: Lurer på om ledergruppen har en plan for å rekruttere kandidater til LM-NSO og om 
det er planlagt «sakspapir-kakao» før STi-møtet. 
Christoffer: Har vært i møte med de som skal lage valgomat og prosessen er godt i gang. 
 
Møtekritikk 
Tatt til orientering. 
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Møtet heves 11.16 
 
 
Sindre Kristian Alvsvåg /s/     Kine Sørli/s/   
Leder STi       Referent 


