
Praktisk informasjon 
Tillitsvalgtkonferansen 6.september 
 

OBS OBS! 
På grunn av rekordmange påmeldte har vi sett oss nødt til å flytte hele konferansen til Campus 
Moholt!  
 

Hvor: Jonsvannsveien 82 
Rom: JC1 
Programmet starter kl. 09.00 og avsluttes ca 15.45. 
Registrering fra kl 08.30. 
 

Hvordan komme seg til Campus Moholt? 
Det enkleste er å ta buss nr 3(mot Lohove) fra sentrum til Moholt Studentby. Når dere går av bussen 
vil dere se campus på andre siden av veien. For de tilreisende fra Gjøvik og Ålesund vil dere få dekket 
bussbilletten opp til Moholt. 
 
Konferanselokalet vil være nede i kjelleren, følg merking. 
 

Måltider under konferansen 
Det vil bli servert kaffe, te og frukt ved konferansestart. Spis derfor frokost før dere kommer.  
Det blir servert lunsj kl 12.00 og det vil være kaffe/te utover hele dagen, samt en liten snackpause. 
 

Tilreisende fra Gjøvik og Ålesund 
Alle som har svart på e-post om bestilling av reise, skal ha fått ordnet dette.  
 
Overnatting vil skje på Thon Hotell Nidaros. Betaling er ordnet og det trenger ikke dere tenke på. 
Husk å sjekke ut av rommet før dere drar på konferansen. 
 
Alle som kommer reisende vil få refundert utgiftene i etterkant av konferansen. Mer informasjon om 
dette kommer etter endt konferanse. Husk å ta vare på kvitteringer fra buss, tog o.l. For diett kreves 
det ikke kvittering. 

Sosialt på torsdagskveld 
Vi prøver å få ordnet en plass hvor tilreisende og andre kan samles torsdagskveld. Mer info kommer! 
 

Studenttingsmøte torsdag 5.september 
For de ekstra interesserte har Studenttinget møte torsdag kl. 17.15 på R10(Campus Gløshaugen). 
Møtet er åpent for alle som vil følge med på bakbenken. Se sakspapirene her. 

https://goo.gl/maps/LC7s8QoELMitA19E9
https://goo.gl/maps/LC7s8QoELMitA19E9
https://goo.gl/maps/7XNWQPDjsp1TEJEr7
https://goo.gl/maps/7XNWQPDjsp1TEJEr7
https://studenttinget.no/wp-content/uploads/2019/08/STi-m%C3%B8te-07-19.pdf
https://studenttinget.no/wp-content/uploads/2019/08/STi-m%C3%B8te-07-19.pdf
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