
 
 
 

12.11.2018 

MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 09/18 

 
Dato: 25.10.2018- Møtetid: 17:15 - Møtested: 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: Hege Hoem Spjøtvold 
 
Ordstyrer: Ellen Helstad 

 

Kontrollkomite: Åste Solheim Hagerup og  
 

Tellekorps: Stine Johannesen og Andreas Trohjell 

 

Til stede: 
 

 Christopher Cox   Gjøvik  

William Bertin Skoglund   Gjøvik  

Cecilie B. Raustein    Trondheim  

Adrian Heyerdahl    Trondheim   

Ines Blomvågnes   Trondheim 

Sindre Toft Nordal   Trondheim 

Oskar Dale     Trondheim  
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Ida Johnsen Ingebrigtsen   Trondheim  

Annbjørg Pasteur Stø    Trondheim  

 Mohammad Rafi Khajeh  Trondheim 

 Man Dinh Vu    Trondheim 

 Gøran Gedde-Dahl   Trondheim 

 Yngvild Løken    Trondheim 

 Lars Nord Holmer   Trondheim 

 Lars Føleide  (vara)   Trondheim 

 Nora I. Hagesæther (nyvalg vara) Trondheim 

 Jakob Louis Karlsen (nyvalgt vara) Trondheim 

 Sofia Godø (nyvalgt vara)  Trondheim 

 Gina Bjelland (nyvalgt vara)  Trondheim 

 Erik Solberg Finnes (nyvalgt vara) Trondheim 

 Mathias Dybvik    Ålesund 

Marcus Ilstad (nyvalgt vara)  Ålesund 

  

 

Forfall:  

 Steffen K. Strømsnes   Ålesund 

 Talal Mohammad    Trondheim  

Annichen M. Staib   Trondheim 

 Emma Garborg    Trondheim 

 Marion A. Teigseth   Trondheim 

 Ylva Skagen    Trondheim 

 Sean Høiland    Trondheim 

 Leif Bjarne Hammer   Trondheim 

 

 

Tilstede på bakbenk: 

Astrid Østigård    KK 

Åste Hagerup    KK 

Viktor Okpe    KK 

A. Thiren Sriskantharajah  AU 

Stig-Martin Liavåg   AU 

Jim André Gjerde   AU 

Håkon Heintz    AU 

Felipe F. Garcia   AU 

Sindre Kristian Alvsvåg  AU 

Philip Lautin Jackson   Studentrepresentant i Styret 

Stine Johannesen   Velferdstinget 

Silje Skytten     

Kari Ravnestad Kjørholt 

Karoline Abildsnes   FTV 

Erlend O. Nilsen   FTV 
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Tobias Røed    PTV 

Karl Kristian Ladegård Lockert FTV NV 

Inger Anna Helmersen   FTV NV 

Andreas Trohjell   AU-UiB 

 

 

 

Ellen Helstad ble godkjent som ordstyrer. Hege Hoem Spjøtvold ble valgt som 

referent. Dagsorden ble godkjent. Til tellekorps ble Stine Johannesen og Andreas 

Trohjell valgt. Møteinnkalling ble godkjent. 

 

STi-sak 26/18 Supplering av varaliste til Studenttinget 

(17.20) Antall stemmeberettigede: 16 

 

Sindre K. Alvsvåg innledet i saken. 

Kandidatene presenterte seg 

 

Kandidater: Nora Iman Hagesæther 

 Jakob Louis Karlsen 

 Marcus Ilstad – Ålesund 

 Sofia Godø 

 Gina Bjelland 

 Erik Solberg Finnes 

 Royce Lu 

 

Votering i rekkefølge: 

 Nora Iman Hagesæther 

 Erik Solberg Finnes 

 Sofia Godø 

 Jakob Louis Karlsen 

 Marcus Ilstad 

 Gina Bjelland 

 Royce Lu 
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Vedtak 

«Nora Iman Hagesæther ble supplert inn som 7. vara i Studenttinget NTNU, Erik 

Solberg Finnes ble supplert inn som 8. vara i Studenttinget NTNU, Sofia Godø ble 

supplert inn som 9. vara i Studenttinget NTNU, Jakob Louis Karlsen ble supplert inn 

som 10 vara i Studenttinget NTNU, Gina Bjelland ble supplert inn som 11. vara i 

Studenttinget NTNU, og Royce Lu ble supplert inn som 12. vara i Studenttinget 

NTNU. Alle disse er fra NTNU TrondheimMarcus Ilstad ble supplert inn som 1. vara 

til Studenttinget NTNU campus Ålesund.» 

 

STi-sak 32/18 Innstilling på studentrepresentanter til 
Læringsmiljøutvalget 

(18.45) Antall stemmeberettigede: 22 

 

Sindre Kristian Alvsvåg innledet i saken. 

Følgende kandidater stilte: 

Lars Føleide 

Astrid Østigård 

 

Votering 

Astrid Østigård fikk flest stemmer 

Lars Føleide 

Vedtak 

Astrid Østigård ble valgt som fast representant til Læringsmiljøutvalget og Lars 

Føleide ble valgt inn som vararepresentant 

 

STi-sak 33/18 Innstilling på studentrepresentant til Den Sentrale 
Klagenemnd 
(18.15) Antall stemmeberettigede: 22 

 

Sindre Kristian Alvsvåg innleder saken. 

Kandidater: Baldur Kjelsvik 

 Inés Blomvågnes 

 Tale Stensdal Reiersen. 
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Votering 

Baldur Kjelsvik fikk flest stemmer 

Inés Blomvågnes  

Tale Stensdal Reiersen 

 

Vedtak 

Baldur Kjelsvik ble valgt som fast representant og Tale Stensdal Reiersen ble valgt 

som vararepresentant. 

 

STi-sak 29/18 Resolusjon: Finansier utdanningene riktig 

(18.25) Antall stemmeberettigede: 22 

 

Sindre Kristian Alvsvåg innledet i saken, og ga ordet til NITO-representant Jakob 

Louis Karlsen. 

Det ble stilt spørsmål til saken, før det ble gått til debatt 

 

Det kom inn et endringsforslag fra Annbjørg P. Stø 

«Studenttinget NTNU mener at resolusjonen «Finansier utdanningene riktig» sendes 

tilbake for bedre utredning og videre bearbeiding» 

 

Votering 

For endringsforslag  13 stemmer for, 7 mot og 2 avh 

 

Ønsker saken tilbake vedtatt 

Vedtak 

«Studenttinget NTNU mener at resolusjonen «Finansier utdanningene riktig» sendes 

tilbake for bedre utredning og videre bearbeiding» 

 

 

 

PAUSE kl 18.50 – 19.05 

 



6 
 

 

STi-sak 28/18 Studentaktiv læring - seminar 

(19.05) Antall stemmeberettigede: 22 

 

Thiren Sriskantharajah innledet i saken,  

Det ble gruppearbeid og innspill ble sendt til fafo@studenttinget.no  

Det ble en kort oppsummering etter gruppearbeidet 

 

 

STi-sak 30/18 Resolusjon: Nicaragua, studentaktivister, ikke 
terrorister 

(20.05) Antall stemmeberettigede: 22 

 

Philip Lautin Jackson innledet saken, og Sigrun fra SAIH orientert om resolusjon 

Det ble stilt spørsmål til saken. 

Saken ble diskutert 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

«Studenttinget vedtar resolusjonen «Studentaktivister, ikke terrorister» 

 

«Studentaktivister, ikke terrorister 

Resolusjon om støtte til studenter og andre aktivister i Nicaragua som er utsatt 

for vold og urettmessig straffeforfølgelse. 

 

Den 18. april, tar pensjonister til gatene i León og Managua for å demonstrere mot 

reformer som skal kutte betydelig i pensjonspengene. Flere studenter velger å støtte 

pensjonistene og går sammen med dem. De fredelige demonstrasjonene blir møtt 

med vold fra politiet og paramilitære grupper, noe som blir filmet og spredt. Videoene 

fra sammenstøtene 18. april sprer seg fort over sosiale medier, og utløser en rekke 

protester over hele landet. Dette er starten på mange måneder med 

demonstrasjoner, barrikader og opprør som blir besvart med brutal vold fra politi og 

paramilitære grupper. I august hadde over 300 sivile blitt drept i Nicaragua, og over 

2000 skadet i de voldelige sammenstøtene (ref: FN-rapport fra 18.august).  

mailto:fafo@studenttinget.no
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug2018_EN.pdf
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Av drepte og sårede utgjør studenter en stor del av de rammede. Studenter har gang 

på gang gått ut i gatene og trosset de farene det bringer med seg. Dette gjelder både 

i form av vold og kuler, og den overhengende risikoen for forfølgelse, kidnapping og 

arrestasjon.  

 

I midten av juli ble det gjort en lovendring i Nicaragua som kan gjøre det mulig å 

dømme så å si enhver opposisjon mot regimet for terrorisme, og i den siste tiden har 

myndighetene systematisk gått til verks for å arrestere personer involvert i opprør og 

protester. Både de som demonstrerer og de som setter opp beskyttende barrikader i 

gatene har blitt arrestert for terrorisme. Stenger du butikken din i streik, anklages du 

for økonomisk terrorisme. Helsepersonell som har hjulpet sårede i gatene har mistet 

jobbene sine for å bidra til terrorisme. De fleste anklagede blir sluppet ut av fengsel 

relativt fort, mens minst 400 stykker per dags dato har fått en større sak mot seg.  

 

Regjeringen gjør sitt ytterste for å temme og stilne kritiske stemmer, både gjennom 

vold i gatene og misbruk av rettssystemet. Agendaen deres er politisk.  

 

Studenttinget mener at: 

- studenter og andre sivile som har blitt fengslet utelukkende på grunnlag av 

fredelig deltagelse i demonstrasjoner, må løslates umiddelbart. 

- den Nicaraguanske stat må respektere de juridiske rettighetene til alle politiske 

fanger, uansett hva de anklages for, inkludert betimelig presentasjon i retten, 

tilgang på selvvalgt advokat, og til å ha kontakt med familie. 

- den Nicaraguanske stat må slutte å arrestere, kriminalisere og straffeforfølge 

studenter og andre sivile på det grunnlaget at de benytter seg av sin 

forsamlings- og ytringsfrihet. 

- norske myndigheter må fordømme brudd på alle de forestående punktene. 

- norske myndigheter må appellere til nicaraguanske myndigheter for at vold og 

undertrykkelse stanses, og at demokrati og menneskerettigheter respekteres.» 

 

 

PAUSE kl. 20.25 – 20-45 

 

STi-sak 27/18 Opt-out utveksling 

(20.45) Antall stemmeberettigede: 22 

Felipe Fawcett innledet saken,  

Det ble stilt spørsmål til saken før det ble gått til debatt. 
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Det kom inn 4 endringsforslag til saken. 

1. Endringsforslag fra Annbjørg P. Stø 

Endringsforslag linje 88: 

«Opt-out kan være et godt tiltak til å gjøre utveksling bedre tilgjengelig for en del 

studenter, men ikke utelukkende positivt. Det er fortsatt flere strukturelle problemer 

rundt utveksling som ikke synes løst gjennom opt-out» 

 

2. Endringsforslag fra Oskar Dale 

Tilleggsforslag: 

«Studenten bør ha muligheter utover fastsatte «pakker», gjennom å selv kunne legge 

opp egen utveksling» 

 

3. Endringsforslag fra William B. Skoglund 

Tillegg: Institusjonene skal tilrettelegge «pakke-løsninger» som ivaretar studentenes 

interesse for kvalitet i utdannelse, men studenten har selv mulighet til å velge et 

utvekslingsprogram foruten en pakke-løsning» 

 

Forslag 4 

Forslag AU får redaksjonell fullmakt 

 

Strek satt kl. 21.20 

Votering 

Votering over forslag 1: Vedtatt 

Votering over forslag 2 og 3: vedtatt 

Votering over forslag 4: vedtatt 

Votering over helheten: Vedtatt 

 

Vedtak 

«Studenttinget mener at:  

 Opt-out kan være et godt tiltak til å gjøre utveksling bedre tilgjengelig for en 

del studenter, men ikke utelukkende positivt. Det er fortsatt flere strukturelle 

problemer rundt utveksling som ikke synes løst gjennom opt-out.  
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 Avmelding må være fullt og helt opp til studentens egen vurdering og skal 

kunne gjøres så enkelt som mulig. 

 Institusjonene skal tilrettelegge «pakke-løsninger» som ivaretar studentenes 

interesse for kvalitet i utdannelse, men studenten har selv mulighet til å velge 

et utvekslingsprogram foruten en «pakke-løsning». Studentene bør ha 

muligheter utover fastsatte «pakker», gjennom å selv kunne legge opp egen 

utveksling 

 

STi-sak 31/18 Pant fra NTNU 

(21.35) Antall stemmeberettigede: 22 

 

Philip L. Jackson innledet i saken.  

Det ble stilt spørsmål til saken før det ble gått til debatt. 

Det kom inn 9 endringsforslag til saken. 

 

1. Endringsforslag fra William B. Skoglund 

«All pant på NTNUs campuser skal gå til Flaskefond» 

 

2.Endringsforslag fra Lars Føleide 

«Pant fra NTNU Gjøvik og NTNU Trondheim skal gå til Flaskefond» 

 

3.Endringsforslag fra Marcus 

«Pantepengene og hva de går til blir bestemt og opp til hver enkelt by og organisert 

av Parlamentet. 

 

4. Endringsforslag fra Jakob Louis Karlsen 

«Flaskfondet – Innovasjon og grønn/bærekraftig profil og innovativ start-ups, er viktig 

for å vite at engasjement, pengene kommer fram, og at det brukes til konkrete tiltak 

for en mer klimavennlig framtid. 

Hvert campus i Trondheim, Gjøvik og Ålesund kan velge om de vil bruke de til 

studentformål (slik Ålesund gjør i dag) 
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5. Endringsforslag fra William B. Skoglund 

«All pant på NTNUs campuser skal gå til regnskogsfondet» 

 

6. Endringsforslag fra Nora 

«Pant på Campus i Trondheim tilfaller Regnskogsondet» 

 

7.Endringsforslag fra Sindre Toft Nordal 

«Studenttinget ønsker ikke å gjøre noen endringer i panteordningen før alle 

gjeldende ordninger er gjort rede for» 

 

8.Tilleggsforslag fra Oskar Dale 

«Det bør settes ut flere pantestasjoner fra den aktuelle organisasjonen» 

 

9. Endringsforslag fra Arbeidsutvalget 

«AU gies redaksjonell fullmakt» 

 

Votering 

Studenttinget ønsket å votere over forslag 7 først. Dersom det blir vedtatt faller alle 

andre forslag utenom forslag 8  og 9. 

Votering over forslag 7: 11 stemmer for, 9 stemmer mot og 2 avholdende 

   Forslaget ble vedtatt 

Votering over forslag 8: Forslaget ble vedtatt 

Votering over forslag 9: Forslaget ble vedtatt 

 

Vedtak 

 

«Studenttinget ønsker ikke å gjøre noen endringer i panteordningen før alle 

gjeldende ordninger er gjort rede for. 

Det bør settes ut flere pantestasjoner fra den aktuelle organisasjonen» 
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Ref-sak 74/18  STi-møte 08/18 

Referatet fra STi-møte 08/18 ble godkjent 

 

Ref-sak 75/18   AU-møter (ligger på nett)  

Tatt til orientering. 

 

Ref-sak 76/18  AU-medlemmene refererer kort 

Tatt til orientering. 

 

Ref-sak 77/18  Referat Styret 

Tatt til orientering. 

 

Ref-sak 78/18  Referat fra Studentråd/allmøter  

Ingenting å referere.  

 

Ref-sak 79/18  Referat fra Velferdstinget 

Stine refererte fra Velferdstinget. De ønsker å se på Tannhelserefusjonen. 

 

Ref-sak 80/18  Referat fra råd, verv og utvalg  

Ingenting å referere.  

 

Ref-sak 81/18  Referat fra SP-DMMH 

Ingen tilstede for å referere.  

 

Ref-sak 82/18  Referat fra NSO 

Ingenting å referere 
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Ref-sak 83/18  Referat fra oppnevninger gjort i AU 

Oppnevning av vara til pedagogisk merriteringskomite - Stig-Martin Liavåg er valgt 

inn.  

FUI-representant i Gjøvik - Jan Tidemand Grosch er valgt 

 

 

Eventuelt 

Leder av STi orienterte om valget og kandidatfristen som er i morgen 

 

Møtekritikk 

Tatt til orientering. 

 

Møte hevet  
(23:10) 

 

 

 

Sindre K. Alvsvåg       Hege Hoem Spjøtvold 

Leder        Referent 

 

 


