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Samlevedtak Våren 2016 
 
Studenttingsmøte 06/16 8.september 2016 
 
STi-sak 21/16 Reglementsendringer – 2 gangs behandling 
 
Votering: 
Endringsforslag 1 vedtas enstemmig. 
Endringsforslag 2 vedtas ved kvalifisert flertall. 

 
STi-sak 25/16 Organisering av Studenttinget NTNU 

 
 
Vedtak: 

Studenttinget ber AU forberede tre modeller klare til førstegangsvedtak til STi møtet 

29.09.16 

 

Modell 1 skal baseres på NTNUs struktur og ha flere valgkretser. 

 

Modell 2 skal inkludere fakultetstillitsvalgte og frie representanter valgt fra hele NTNU i én 

valgkrets. 

 

Modell 3 skal ha én valgkrets. 

 

Studenttinget ber AU forberede flere mulige modeller for sammensetning av 

arbeidsutvalg slik at disse kan diskuteres. 

 
STi-sak 26/16 Supplering Kontrollkomiteen 

 
Vedtak 
Saken utsettes til neste Studenttingsmøte. 

 
 
Studenttingsmøte 07/16   
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STi-sak 28/16 Retningslinjer for preferansevalg 

 
Vedtak: 
«Studenttingets retningslinjer for preferansevalg 

Vedtatt av Studenttinget NTNU 29.09.2016. 
Forslag på kandidater må være innmeldt innen den frist som er fastsatt for det enkelte valg. 
Valget gjennomføres på angitte stemmesedler. 
Valg av faste representanter gjennomføres først. Valg av eventuelle vararepresentanter 
gjennomføres i nytt valg, etter de samme retningslinjene som er beskrevet under. 

Definisjoner 

Gjenstående kandidat: En kandidat som hverken er ekskludert fra valgoppgjøret, eller 
erklært valgt. 

Kandidatens overskudd: Differansen mellom kandidatens stemmetall og valgtallet, dersom 
kandidaten blir erklært valgt. 

Kandidatens stemmetall:  Summen av vektene til de stemmesedlene som er knyttet til 
kandidaten i denne runden. 

Stemmeseddelens vekt: Den verdien stemmeseddelen har i en gitt runde. I begynnelsen 
av valgoppgjøret har alle stemmesedler vekt lik 1,00, men denne 
kan reduseres dersom stemmeseddelen overføres fra en 
kandidat som blir erklært valgt, og til en annen kandidat. 

Valgtallet: Det stemmetallet en kandidat må oppnå for å bli erklært valgt. 
Beregnes ved å telle antall tellende stemmesedler. Summen 
divideres med antall representanter som skal velges pluss 1. Til 
svaret legges 0,01. Desimaler fra og med den tredje strykes. 
Summen kalles valgtallet. 

Fremgangsmåte ved preferansevalg 

1. Velgeren skal sette opp kandidatene i foretrukket rekkefølge, nummer 1 er den høyst 
foretrukne kandidaten. Velgeren avgjør selv hvor mange kandidater som skal 
prioriteres. 

2. Stemmesedler som inneholder andre navn enn de som er oppført som kandidater 
skal forkastes. Stemmesedler som ellers ikke samsvarer med punkt 1 skal forkastes. 
Alle ikke-forkastede stemmesedler er tellende, også blanke stemmesedler. 

3. Ved valgoppgjøret tas det utgangspunkt i valgtallet. Kandidater som har et antall 
førstestemmer slik at de når valgtallet er valgt. 

4. En kandidat valgt etter punkt 3 har et overskudd. Dersom flere erklæres valgt skal 
kandidatenes overskudd summeres. Det samlede overskuddet skal legges til 
stemmetallet for den kandidat som fikk færrest stemmer, også om dette er null. 
Dersom denne kandidat dermed får et stemmetall som er høyere enn stemmetallet til 
kandidaten med nest lavest stemmetall, skal stemmeoverskuddet til den kandidaten 
som har høyest stemmeoverskudd fordeles etter reglene i punkt 5. Dersom det nye 
stemmetallet er lavere, se punkt 6. 
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5. Stemmeoverskuddet til den kandidat som har størst overskudd divideres med antall 
stemmesedler hvor denne kandidaten står på førsteplass. Denne kvotienten utregnes 
med to desimaler, rundet ned, og angir vekten i andre tellerunde av de stemmesedler 
hvor denne kandidat er oppført som nummer 1. Disse stemmesedlene fordeles så 
videre til de kandidater som er oppført som nummer 2. Antall stemmesedler som blir 
overført multipliseres med stemmesedlenes vekt, og produktet legges til stemmetallet 
vedkommende fikk i foregående tellerunde. Dersom flere kandidater er valgt med 
samme overskudd, blir det avgjort ved loddtrekning hvilket overskudd som overføres 
først. 

6. Når det samlede stemmeoverskudd i en runde er lavere enn differansen mellom de 
to kandidatene med lavest stemmetall, skal kandidaten med lavest stemmetall 
strykes fra valgoppgjøret. Stemmesedler tilknyttet kandidaten overføres til neste 
prioriterte kandidat på hver stemmeseddel. 

7. Dersom ikke mange nok kandidater oppnår valgtallet etter reglene ovenfor, fortsetter 
opptellingen slik at det ses bort fra kandidaten med lavest stemmetall. Er det to eller 
flere kandidater som har det samme stemmetall foretas loddtrekning for å bestemme 
hvem som skal ses bort fra. Stemmesedler tilknyttet kandidaten overføres til neste 
prioriterte kandidat på hver stemmeseddel. Dette punktet gjentas til en kandidat når 
valgtallet. 

8. Valgoppgjøret fortsetter til det antall kandidater som skal velges er erklært valgt. 
Dersom antallet gjenstående kandidater er likt antall ledige plasser erklæres de 
gjenstående kandidatene som valgt. 

9. Dersom det skal benyttes kvotering må valget gjennomføres som om det skulle 
velges én representant mer enn det som er fastsatt. Slik prosedyre gjentas til en 
kandidat som oppfyller kvoteringskriteriene blir erklært valgt. Så byttes denne 
kandidaten ut med den sist valgte kandidaten i det ordinære valgoppgjøret.» 

 
 
STi-sak 25/16 Organisering av Studenttinget NTNU 

 
Ingen vedtak ble fattet. 

 
STi-sak 27/16 Reglementsendring 

 
Vedtak: 

«Studenttinget består av 25 representanter. 
 
Kun enkeltstudenter ved NTNU kan stille til valg og motta stemmer i valget. 
 
Representanter velges ved urnevalg fra NTNU i Trondheim, NTNU i Gjøvik og NTNU 
i Ålesund. Mandatene fordeles ved Huntington-Hill-metoden. 
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Enhetene NTNU Gjøvik og NTNU i Ålesund sikres to mandater hver ved kvotering. 
 
Fakultetene sikres ett mandat hver ved kvotering.» 

 
STi-sak 29/16 Organisering av AU - diskusjonssak 

 
Vedtak: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
 

STi-sak 30/16 Anonym tvilsmelding 
Saken ble utsatt 
 
 
Studenttingsmøte 08/16 19. oktober 
 
STi-sak 27/16 Endringer i Studenttingets reglement- 2.gangsbehandling 
 
Vedtak: 
Studenttinget vedtar reglementsendringene i vedlegg 1 til Studenttinget. 
 

F 

0.1.1 

  Strykningsforslag 

 

Stryke all tekst i §2  

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 

0.2.5 

  Tilleggsforslag 

 

Ny tekst: 

Studenttinget består av 25 representanter. 

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 

0.3.1 

  Tilleggsforslag 

 

Ny tekst: 
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Kun enkeltstudenter ved NTNU kan stille til valg og motta stemmer i valget.  
 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 

3.1.2 

  Tilleggsforslag 

 

Ny tekst: 

Representantene velges ved urnevalg fra NTNU i Trondheim, NTNU i Gjøvik og 

NTNU i Ålesund. Mandatene fordeles med Huntington-Hill metoden. 

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

 

F 

3.2.1 

  Tilleggsforslag 

 

Ny tekst: 

Enhetene NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund sikres to mandat hver ved kvotering. 

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 

3.3.2 

  Tilleggsforslag 

 

Ny tekst: 

Fakultetene sikres ett mandat hver ved kvotering. 
 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

Forslag om redaksjonell 

fullmakt 

 

Studenttinget gir arbeidsutvalget fullmakt til å dele inn § 2 i underkapitler, rette opp 

skrivefeil og justere § 0 i henhold til vedtak gjort i møtet. 

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 
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STi-sak 29/16 Endringer av reglement- Arbeidsutvalget 
 
Vedtak: 

Studenttinget vedtar på at forslag F1, F2.1, F3.1, F5.1, F6, F7.1 og F8 vedtas.  

F 1   Tilleggsforslag 

§0 Definisjoner 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Legge til:  

«Stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik er lederne av de stedlige 
studentdemokratiene ved henholdvis NTNU i Ålesund og NTNU i Gjøvik.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt 

 

F 2.1   Endringsforslag 

§4.1 Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet 

 

Gammel tekst: 

«4.1 Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet  

Arbeidsutvalget utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer 

Studenttinget mellom Studenttingets møter. Arbeidsutvalget innstiller i alle 

vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget NTNU, Arebidsutvalgets innstilling 

blir lagt til grunn på møtet. Arbeidsutvalget kan vedta hastesaker, saker som er 

delegert gjennom tidligere vedtak i Studenttinget og saker de mener det ikke er 

nødvendig å ta opp med et fulltallig Studentting.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre til:  

«§4.1 Arbeidsutvalget og ledergruppens ansvar og myndighet 

Studenttingets ledergruppe utgjør den daglige ledelsen i Studenttinget og består av 

Studenttingets heltidstillinger og arbeidsutvalget. Ledergruppen fordeler selv 

oppgaver som ikke er definert i reglementet eller stillingsinstruksene.  

 

Arbeidsutvalget innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget 

NTNU. Arbeidsutvalgets innstilling blir lagt til grunn på møtet. Arbeidsutvalget kan 

behandle hastesaker og saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i 

Studenttinget.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt 
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F 3.1   Endringsforslag 

§4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 

 

Gammel tekst: 

«§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget  

Arbeidsutvalget består av sju – 7 – representanter på heltid og tre – 3 – på deltid. 
Arbeidsutvalgets heltidsstillinger skal være  

 Leder  

 Nestleder  

 Informasjonsansvarlig  

 Studentdemokratisk ansvarlig  

 Fag- og forskningspolitisk ansvarlig  

 Stedlig leder Ålesund  

 Stedlig leder Gjøvik  

Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal være  

 Internasjonalt ansvarlig  

 Læringsmiljøansvarlig  

 Likestillings- og inkluderingsansvarlig  

Stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik er lederne av de stedlige 
studentdemokratiene ved henholdsvis NTNU i Ålesund og NTNU i Gjøvik.  

Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal velges blant Studenttingets representanter.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre hele paragrafen til:  

«§4.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 

Arbeidsutvalget består av fire -4- medlemmer på heltid. Medlemmene velges til 
bestemte verv. Leder velges først og så avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning. 
Studenttinget utpeker en nestleder blant de valgte til arbeidsutvalget. 
Arbeidsutvalgets heltidstillinger skal være:  

 Leder  

 Fagpolitisk ansvarlig 
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 Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 

 Internasjonalt ansvarlig» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt 

 
 

F 5.1   Endringsforslag 

§4.3 Arbeidsutvalgets funksjonstid 

 

Gammel tekst:  

«Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på ett – 1 – år, enten 1.1-31.12 

eller 1.7-30.6, avhengig av om de velges inn i Arbeidsutvalget på høsten eller 

våren. Leder fungerer til ny leder er valgt.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre til: 

«Arbeidsutvalgets medlemmer valgt av Studenttinget skal ha funksjonstid på ett år 

og sitter i perioden 1. januar til 31. desember.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/ 

 
 
 
F 6   Endringsforslag 

§6.1 Ledelsen 

 

Gammel tekst: 

«Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit til personer valgt til 

Studenttingets arbeidsutvalg.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre til:  

«Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit til personer i 

Studenttingets arbeidsutvalg.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt 

 
 

F 7.1   Endringsforslag 

§4.6 Observatører 

 

Gammel tekst:  
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«Studentrepresentantene i Styret møter på Arbeidsutvalgets møter, såfremt 

Arbeidsutvalget ikke ønsker noe annet.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre til: 

«Ledergruppen skal delta på arbeidsutvalgets møter med tale- og forslagsrett.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt 

 
F 8   Endring 

§5.4 Valg til Arbeidsutvalget 

 

Gammel tekst:  

§ 5.4 Valg til Arbeidsutvalget  

§ 5.4.1 Valgmåte til Arbeidsutvalget  

Stillinger på valg fordeles på kulepunktene under, og valg gjennomføres i blokk per 

kulepunkt. Arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv, og underretter Studenttinget 

så fort som mulig.  

 Leder  

 Resterende heltidsrepresentanter i Arbeidsutvalget  

 Deltidsrepresentanter i Arbeidsutvalget  

 

§ 5.4.2 Nyvalg i perioden  

Dersom en i ledelsen eller medlemmer av arbeidsutvalget trekker seg eller får 

vedtatt mistillit mot seg i henhold til § 6, skal nyvalg foretas på førstkommende 

møte, men tidligst 14 dager etter at vervet ble ledig. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre hele paragrafen til: 

«§5.4 Nyvalg i perioden 

Dersom en i arbeidsutvalget trekker seg eller får vedtatt mistillit mot seg i henhold 

til § 6 skal nyvalg foretas på førstkommende møte, men tidligst 14 dager etter at 

vervet ble ledig. Studenttinget kan fravike denne bestemmelsen med kvalifisert 

flertall.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt 

 
 

STi-sak 34/16 Endringer i valgreglement for Studenttinget NTNU 
 
Vedtak: 

Studenttinget vedtar følgende endringer i valgreglementet:  
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F 1   Strykningsforslag 

  
§5 Innmelding av kandidater 
Stryke: Kandidater som bare melder seg som varakandidater vil ikke føres opp som 
ordinære kandidater 
 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget   Vedtatt 

 

F 2   Tilleggsforslag 

  
§6 Plikt til å fungere i vervet 
Ny tekst: Valgperioden for Studenttinget er 1. januar til 31. desember. 
  

Forslagstiller: Arbeidsutvalget   Vedtatt 

 

F 3   Endringsforslag 

  
§8 Varamedlemmer 
 
  
Endre til: 
§8 Vararepresentanter 
Ved valg til Studenttinget velges likt antall vararepresentanter som det ordinære 
antall representanter fra hver valgkrets. Vararepresentanter velges gjennom det 
ordinære valget og velges i nummerert rekkefølge. Den ordinære kandidaten med 
høyest stemmetall, men som ikke fikk plass i Studenttinget gis den første 
varaplassen, gitt at denne ikke har reservert seg mot dette.  
  

Forslagstiller: Arbeidsutvalget   Vedtatt 

 

F 4   Endringsforslag 

  
§8 Suppleringsvalg 
Endre til: Suppleringsvalg til Studenttinget gjennomføres av Studenttinget selv. 
Kandidater til suppleringsvalg må melde sitt kandidatur til Arbeidsutvalget minimum 
èn uke før møtet hvor suppleringsvalget avholdes 
  

Forslagstiller: Arbeidsutvalget   Vedtat 

  

F 5   Tilleggsforslag 

  
Legge til:  
§x Stemmegiving 

mailto:sti@studenttinget.no


 
 

 
Postadresse: 
Studenttinget NTNU 

Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
Rom 121 

”Stripa” 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 

Telefaks: 
73 59 14 44 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 

Hjemmeside: 
www.studenttinget.no 

 

Valg til Studenttinget gjennomføres skriftlig. Ved valget benyttes preferansevalg. 
Studenten kan avgi likt antall stemmer som mandater i sin valgkrets. 
  
Stemmene vektes på følgende måte: 

 Førsteprioritet: 1/1 

 Andreprioritet: 1/2 

 Tredjeprioritet: 1/4 

 Fjerdeprioritet: 1/8 

 Osv.  
 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget   Vedtatt 
 

STi-sak 31/16 Academic guest network 
 
Vedtak: 
Studenttinget mener at 
- Studenttinget mener at NTNU bør inkludere flyktninger med akademisk kompetanse 
som kommer til Norge. Fagmiljøene bør legge til rette for at dette skjer i praksis 
- det må være et tilbud for å gi flyktninger med akademisk bakgrunn gjestestatus i 
passende fagmiljøer ved NTNU. 
- språkkurs må ha god nok kapasitet og finansiering, slik at personer med 
gjestestatus også kan følge slike kurs. 
- NTNU tar et nasjonalt ansvar for å inkludere flyktninger med relevant faglig 
bakgrunn. 
- NTNU bør tilstrebe å gi flyktninger med gjestestatus nødvendige formelle papirer for 
å kunne tiltre stillinger ved universitetet 
 
 

STi-sak 33/16  Språkpolitikk ved NTNU 
 
Vedtak 

Studenttinget NTNU meiner at  

 NTNU skal oppmuntre og leggje til rette for at tilsette skal bruke og utvikle 
norsk fagterminologi. 

 Tilsette skal få tilbod om opplæring i bokmål, nynorsk og engelsk, og få 
oppfølging også etter fullførte kurs. 

 Alt av skriftleg materiell skal vere kvalitetssikra slik at språket er korrekt, og at 
parallellspråkleg materiell har same innhald. 

 Eksamen gitt på nynorsk skal gjennomgå særskilt kontroll for å sikre godt 
språk og at innhaldet samsvarar med andre språk og målformer. 

 

STi-sak 32/16 Samarbeid med UESARIO 
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Vedtak: 
Studenttinget gir AU fullmakt til å inngå et samarbeid med UESARIO som skal 
omhandle organisasjonsbygging og utveksling av studentpolitiske erfaringer.  
 
 

STi-sak 30/16 Anonym tvilsmelding 
 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
 
 
 

Studenttingsmøte 09/16 10.november 
 

STi-sak 35/16 Innstilling på studentmedlem i FUS 
 

Vedtak: 
«Phrida Norrhall ble valgt inn til FUS ved akklamasjon» 
 
 

STi-sak 43/16 Tilrettelegging for heltidstillitsvalte 
 

Vedtak: 
«Studenttinget 

 ber NTNU sjå på ordningar for å legge til rette studiet for studentar med 
heiltidsverv, slik at det blir ein smidig overgang mellom studiar, verv og tilbake 
til studiet att. Alle studentar skal kunne ta eitt år permisjon uavhengig av 
periode. 

 ynskjer at studentar som må flytte frå Gjøvik eller Ålesund og til Trondheim på 
grunn av heiltidsverv skal bli prioritert i tildeling av studentbustader hjå Sit. 
Dersom dette ikkje lar seg gjere skal Studenttinget bistå med å skaffe anna 
husvære. 

 vil gi studentar frå Gjøvik eller Ålesund som blir valt til heiltidsverv med 
arbeidsstad i Trondheim ein eingongsstønad på inntil 20 000 kroner for å 
dekke meirkostnader til husleige og flytting. 

 skal utarbeide ei samarbeidsavtale med Studentparlamentet i Gjøvik og 
Studentparlamentet i Ålesund, samt greie ut om den organisatoriske koplinga 
mellom Studenttinget og desse organa. 

 Kandidatar til heiltidsverv frå Gjøvik og Ålesund får dekket reise og opphald til 
valmøte. Reise dekkes ved reiserenging og fortsette at kandidaten reelt stiller 
til val. Det er ein føresetnad at det blir nytta så billeg reise og opphald som 
råd. 
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 ber arbeidsutvalet foreta ei evaluering av ordninga med Studenttingets 
leiargruppe etter vårsemesteret.» 

 
 

STi-sak 29/16 Endringer av reglement – arbeidsutvalget – 2 
gangsbehandling 
 

Vedtak: 
Endringer i reglement: 
«§0 Definisjoner: 
Stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik er lederne av de stedlige 
studentdemokratiene ved henholdsvis NTNU i Ålesund og NTNU i Gjøvik 
 
§4.1 Arbeidsutvalget og ledergruppens ansvar og myndighet 

Studenttingets ledergruppe utgjør den daglige ledelsen i Studenttinget og består av 

Studenttingets heltidstillinger og arbeidsutvalget. Ledergruppen fordeler selv 

oppgaver som ikke er definert i reglementet eller stillingsinstruksene.  

 

Arbeidsutvalget innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget 
NTNU. Arbeidsutvalgets innstilling blir lagt til grunn på møtet. Arbeidsutvalget kan 
behandle hastesaker og saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i 
Studenttinget. 
 
§6.1 Ledelsen 
Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit til personer i Studenttingets 
arbeidsutvalg.» 
 
§5.4 Nyvalg i perioden 
Dersom en i arbeidsutvalget trekker seg eller får vedtatt mistillit mot seg i henhold til 
§ 6 skal nyvalg foretas på førstkommende møte, men tidligst 14 dager etter at vervet 
ble ledig. Studenttinget kan fravike denne bestemmelsen med kvalifisert flertall.» 
 

STi-sak 36/16 Innstilling på studentmedlem i FUL 
 

Vedtak:   «AU får fullmakt til å godkjenne innstillingen for allmøte for 

 lektorutdanningen» 
 

STi-sak 38/16 Innstilling på student til Den Sentrale 
Skikkethetsnemnd 
 

Vedtak:   
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Siri Eskeland og Stein Olav Romslo ble innstilt til Skikkethetsnemda ved 
akklamasjon. AU har fullmakt til å finne 2 kandidater til» 
 
 

STi-sak 40/16 Val av leier for NTNUVi 
 

Vedtak: «Maria Honerød ble valgt inn som leder av NTNUVi i 2017» 

 

STi-sak 39/16 Stillingsinstrukser 
 

Vedtak: «Saken ble avvist som følge av sak 29/16» 

 
 

STi-sak 37/16 Innstilling på student til Den Sentrale Klagenemnd 
 

Vedtak:  

Jone Trovåg ble valgt inn som fast representant til Den Sentrale Klagenemnd. Baldur 
Kjelsvik ble valgt inn som vararepresentant til Den Sentrale  Klagenemnd. 
 
 

STi-sak 30/16 Anonym tvilsmelding 
 

Vedtak:  

 «NTNU skal være en nasjonal pådriver for å endre lovverket slik at det åpner 
for anonyme tvilsmeldinger fram til særskilt skikkethetsvurdering foreligger.  

 NTNU skal ha konkrete tiltak som ivaretar de studentene som melder tvil mot 
en medstudent. 

 Lovverket rundt skikkethet og institusjonenes rutiner for 
skikkethetsvurderinger må legges frem på en forståelig måte for studentene. 

 I etterkant av en skikkethetssak skal studenten få tilbud om utvidet veiledning 
også etter at saken er avsluttet. 

 Studenter som er under særskilt skikkethetsvurdering, og studenter som er 
ansett som uskikket, skal registreres i et nasjonalt register. Studenter som 
etter en særskilt skikkethetsvurdering blir ansett som skikket, skal slettes fra 
registeret.» 

 
 
 
 

STi-sak 42/16 Ikke godkjent ennå 
 

Vedtak:  
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Saken falt. 
 
 

Studenttingsmøte 10/16 – ekstraordinært 10. november 
 

STi-sak 44/16 Organisering av Studenttingets arbeidsutvalg 
 

Vedtak: 
«4.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 

Arbeidsutvalget består av seks -6- medlemmer på heltid. Medlemmene, med unntak 

av stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik, velges til bestemte verv. Leder 

velges først og så avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning. Studenttinget utpeker en 

nestleder blant de valgte til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets heltidsstillinger skal 

være:  

- Leder  

- Fagpolitisk ansvarlig 

- Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 

- Internasjonalt ansvarlig 

- Stedlig leder Gjøvik 

- Stedlig leder Ålesund 

Arbeidsutvalget er bundet av Studenttingets vedtak.» 

 
 

Studenttingsmøte 11/16 16. november 
 

STi-sak 44/16 Organisering av Studenttingets arbeidsutvalg 
 

Vedtak: 
«4.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 

Arbeidsutvalget består av seks -6- medlemmer på heltid. Medlemmene, med unntak 

av stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik, velges til bestemte verv. Leder 

velges først og så avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning. Studenttinget utpeker en 

nestleder blant de valgte til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets heltidsstillinger skal 

være:  

- Leder  

- Fagpolitisk ansvarlig 

- Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 

- Internasjonalt ansvarlig 

- Stedlig leder Gjøvik 

- Stedlig leder Ålesund 

Arbeidsutvalget er bundet av Studenttingets vedtak.. 
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