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MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 16/18 
 

Dato: 04.05.18-  Kl. 09.15-10.15. Møtested: Store møterom 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Felipe Fawcett, Thiren Sriskantharajah, Stig-Martin Liavåg, Gjermund 

Kvernmo Langset, Sindre Kristian Alvsvåg, Julie Heiberg. 
 
 
Frafall:    
 
 
Observatør: Maria Valderhaug(konsulent Ålesund), Ane Fjeldstad(konsulent Gjøvik), 

Christoffer Nesse 
 
Referent:  Kine Sørli 
 
 
 
Evaluering av semesteret 
 
Gjermund: Mye har fungert bra. AU bør tenke mer strategisk fremover, sette oss mål som 
alle er enige om å nå. Kanskje konkretisere mer hvordan man skal nå målene. Benytte mer 
av eksterne nettverk. Studenttinget bør være et naturlig kontaktpunkt for bla Trondheim 
Kommune, fylkeskommunen, NSO. 
 
Julie: Tar ofte for lang tid for å koble opp Skype. Politisk sett vil det bli bedre i Gjøvik til 
høsten når man får tre personer til tre personers jobb. 
 
Felipe: Mye bra, men kan bli bedre på å ta mer initiativ til å ta tak i arbeidsoppgaver og 
hjelpe hverandre spesielt i travle perioder. Politisk sett så går det fremover med samarbeid 
opp mot Internasjonal seksjon. Håper at AU kan bli bedre med å snakke med de andre 
tillitsvalgte. 
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Stig-Martin: Har følt seg litt som en potet, men det har gått bra. Var litt bakpå i januar og 
februar, men ble mer aktiv i mars og april. Håper å få et enda bedre samarbeid med 
studentrådene til høsten. 
 
Christoffer: Har savnet det at man bør tenke litt mer frem i tid, planlegge mer strategi. Bør 
bruke de tillitsvalgte bedre.  
 
 
Thiren: Hadde vært bra å samarbeide bedre med Studentparlamentene i Gjøvik og 
Ålesund, samt arbeidsutvalgene lokalt. AU bør snakke bedre med hverandre, om det 
hjelper å sitte på samme kontor gjenstår å se.  
 
Sindre: Har fått til mye bra, men bør få et bedre samarbeid med representantene i 
Studenttinget. Flinke til å vedta politiske plattformer, men det er viktig å følge opp at 
politikken blir gjennomført. Tror det blir bra med nytt kontor, men viktig å være bevisst på 
kommunikasjon og samarbeid. Vil gjennomføre nye medarbeidersamtaler med de 
avtroppende.  
 
Eventuelt 
Gjermund: Håper dato for overlappseminar blir satt snart. Sindre og Kine skal sette seg 
ned og se på aktuelle datoer. 
Julie: Orienterer om et nytt nylig dødsfall blant de ansatte på Gjøvik. 
Thiren: Mangler fortsatt FUI-representant til Gjøvik. AU har fått fullmakt til å supplere. 
 
 
Møtekritikk 
Tatt til orientering. 
 
 
Møtet heves 10.15.  
 
Sindre Kristian Alvsvåg /s/     Kine Sørli/s/   
Leder STi       Referent 


