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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 05/19 

 
Dato: 02.05.2019- Møtetid: 17:27 Møtested: K5, Kjemiblokk 5, Campus Gløshaugen 

 
 

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: Kine Sørli 
 
Ordstyrer: Magnus Bjerke 

 

Tellekorps: Siri Arnesen, Per Kristian Røkkum og Sindre T. Nordal 
 

Til stede: 

 William Bertin Skoglund (fra sak 23/19) Gjøvik 

 Nora I. Hagesæther    Trondheim 

 Oskar Dale     Trondheim 

 Tor-Einar Siebke    Trondheim 

 Erik S. Finnes     Trondheim 

 Jostein Gjesdal     Trondheim 

 Tobias Røed     Trondheim 

 Live Agnethe Haugen    Trondheim 

 Leif Bjarne Hammer    Trondheim 

 Eirik Søreide Hansen (vara fra sak 11/19) Trondheim 

 Eivind Steiro Berg-Hanssen (vara i sak 12/19) Trondheim 

 Inés Blomvågnes    Trondheim 
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 Nina Salvesen     Trondheim 

 Talal Mahmood(fra sak 23/19)  Trondheim  

 Maria Beck     Trondheim 

 Tom André Helvig(vara fra sak 22/19) Ålesund 

 Marcus Ilstad     Ålesund 

  

 

 

  

 

Forfall: 

 Kamilla Heggelund  Gjøvik 

 Ingeborg P. Reigstad  Trondheim 

 Ingrid Folstad   Trondheim 

 Magnus H. Handegard Trondheim 

 Lars Bjørnar Vist  Trondheim 

 Anders Teigmoen  Trondheim 

 Sofia Godø   Trondheim 

 Idun Bækken   Trondheim 

 

Tilstede på bakbenken: 

  

 Ragnhild Karlsen Dalslåen Velferdstinget 

 Victor Okpe   KK 

 Inger Anna Helmersen  FTV NV 

 Per Kristian Røkkum  FTV HF 

 Siri Arnesen   Styremedlem NTNU 

 Philip L. Jackson  Styremedlem NTNU 

 Roar Høiby Brakstad  FUL 

 Anna Rønhovde Flatabø LTV SR-NV 

 Sigvat Vestli   FUI 

 Sindre Toft Nordal  FUI 

 Emir Derouiche   ITV IE 

 Peder Brende Jenssen SAIH Trondheim 

 Jim A. Gjerde   AU 

 Håkon Heintz   AU 

 Åste S. Hagerup  AU 

 Annbjørg P. Stø  AU 

  

  

Magnus Bjerke velges til ordstyrer. Kine Sørli ble valgt som referent. Innkalling og 

dagsorden ble godkjent. Tellekorps ble Siri Arnesen, Per Kristian Røkkum og Sindre 

Toft Nordal 
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STi-sak 12/19 Supplering av varaliste til Studenttinget 

(Kl.17.17) Antall stemmeberettigede: 13 

Annbjørg P. Stø innleder saken. 

Følgende kandidat stiller: 

Tom André Helvig 

Det stilles spørsmål til kandidaten. 

 

Votering 

Kandidaten velges ved akklamasjon. 

 

Vedtak 

Tom André Helvig velges som vara for Ålesund-valgkretsen til Studenttinget. 

 

STi-sak 22/19 Oppnevning av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 
lektorutdanningene 

(17.35) Antall stemmeberettigede: 13 

 

Kine Sørli innleder saken. 

Det stilles spørsmål til saken. 

Følgende kandidat er innstilt fra allmøtet for lektorutdanningene: 

Roar Høiby Brakstad 

 

Det stilles spørsmål til kandidaten. 

 

Votering 

Kandidaten velges ved akklamasjon. 

 

Vedtak 

Roar Høiby Brakstad oppnevnes til studentrepresentant i Forvaltningsutvalget for 

lektorutdanningen for studieåret 19/20. 
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STi-sak 21/19 Oppnevning av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 
sivilingeniørutdanningene 

(17.40) Antall stemmeberettigede: 13 

 

Kine Sørli innleder saken. 

Følgende kandidat er innstilt fra allmøte for sivilingeniørutdanningene: 

Inger Anna Helmersen 

Det stilles spørsmål til kandidaten. 

 

Votering 

Kandidaten velges ved akklamasjon. 

 

Vedtak 

Inger Anna Helmersen oppnevnes som studentrepresentant til Forvaltningsutvalget 

for sivilingeniørutdanningene. 

 

STi-sak 23/19 Oppnevning av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 
ingeniørutdanningene 

(17.45) Antall stemmeberettigede: 14 

 

Annbjørg P. Stø innleder saken.  

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Følgende kandidater stiller for valgkretsen Trondheim: 

Emir Derouiche 

Jakob Louis Karlsen in absentia 

 

Det stilles spørsmål til kandidaten. 

Ingen kandidater har meldt seg fra Gjøvik og Ålesund. 

 

Forslag 
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Tillegg fra AU: AU får fullmakt til å supplere studentrepresentanter fra Gjøvik og 

Ålesund. 

 

Votering 

Emir Derouiche oppnådde stemmetallet og ble valgt til FUI for Trondheim. 

Forslag fra AU vedtas enstemmig. 

 

Vedtak 

Emir Derouiche velges som studentrepresentant fra Trondheim til FUI for studieåret 

19/20. AU får fullmakt til å supplere studentrepresentanter fra Gjøvik og Ålesund. 

 

 

STi-sak 20/19 Oppnevning av studentrepresentanter til Klagenemda 

(18.00) Antall stemmeberettigede: 14 

 

Kine Sørli innleder saken. Magnus supplerer hva vervet innebærer. 

 

Følgende kandidat stiller: 

Åste Hagerup 

Siri Arnesen 

 

Det stilles spørsmål til kandidatene. 

 

Votering 

Siri Arnesen oppnådde stemmetallet og ble valgt til fast representant. 

 

Følgende kandidat stiller til vara: 

Jostein Gjesdal 

 

Det stilles spørsmål til kandidaten. 
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Votering 

Kandidaten velges ved akklamasjon. 

 

Vedtak 

Siri Arnes velges som fast representant og Jostein Gjesdal velges som vara til 

NTNUs klagenemd for funksjonstiden studieåret 19/20. 

 

Endring i dagsorden, STi-sak 11/19 flyttes opp. Vedtas enstemmig. 

 

STi-sak 11/19 Resolusjon om mer forskningssamarbeid med institusjoner i 
lav- og mellominntektsland 

(18.33) Antall stemmeberettigede: 16 

 

Peder Brende Jenssen fra SAIH innleder saken. 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Saken diskuteres. 

Forslag 1 

Endring fra Nora, linje 21-22: «NTNU skal bidra i arbeidet med å nå 

bærekraftsmålene både nasjonalt og globalt.» 

 

Forslag 5 

Endring fra Erik, linje nr 23 fra «NTNU har et samfunnsansvar for å bidra til 
utviklingen av sterke høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner globalt» til "NTNU 
bør bidra for utviklingen av sterkere høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner 
globalt." 
 
Forslag 2 

Tillegg fra Nora, linje 25: «NTNU bør bidra til å løse lokale utfordringer i lav- og 

mellominntektsland i samarbeid med lokale fagmiljø og institusjoner.» 

 

Forslag 3 

Endring fra Nora, linje 30: «mellominntektsland, og at slikt samarbeid skal bygge på 

prinsipper om likeverd og gjensidig anerkjennelse.» 

 

Forslag 4 

Tillegg fra Nora, linje 33: «NTNU skal synliggjøre studentenes muligheter til å 

utveksle til lav- og mellominntektsland, og tilrettelegge for studenter som velger dette 

på lik linje med utveksling til høyinntektsland.» 
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Forslag 6 

Tillegg fra Leif Bjarne: AU ber om redaksjonell fullmakt 

 

Forslag 7 

Tillegg fra Nora: Oppdatert sakspapir legges ved i referat, slik at alle seks virkemidler 

nevnt i siste kulepunkt er synlige og tilgjengelige som STi-politikk. 

 

 

(Pause fra kl 19.13-19.40) 

 

Votering 

Forslag 1 vedtas enstemmig. 

Forslag 5 faller med tre stemmer for og 13 stemmer imot. 

Forslag 2 vedtas med 9 stemmer for og 7 stemmer imot. 

Forslag 3 vedtas med absolutt flertall. 

Forslag 4 vedtas med absolutt flertall. 

Forslag 6 vedtas enstemmig. 

Forslag 7 vedtas enstemmig. 

 

Det stemmes over helheten. 

 

Helheten vedtas med absolutt flertall. 

 

Vedtak 

Mer forskningssamarbeid med institusjoner i lav- 

og mellominntektsland 

Verden i dag står overfor globale utfordringer som krever globale løsninger. 

Bærekraftsmålene skal i all hovedsak implementeres og finansieres i hvert enkelt 

land. Å bidra til utviklingen av sterke høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner i 

lav- og mellominntektsland er derfor helt nødvendig for å sikre kunnskapsbasert 

politikk som danner grunnlaget for utvikling. Når det kommer til finansiering av 

forskning må den viktigste innsatsen gjøres lokalt, men privilegerte institusjoner har 

også et ansvar for å bidra. I tråd med sitt samfunnsansvar bør NTNU stimulere til økt 

likeverdig forskningssamarbeid med lav- og mellominntektsland. 
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Det trengs bedre og mer likestilt forskningssamarbeid mellom lav- og 

mellominntektsland og høyinntektsland. Her har NTNU som Norges største 

universitet en viktig rolle å spille. Forskere fra lav- og mellominntektsland må få delta 

på lik linje i utforming og agendasetting i forskningssamarbeid, og samarbeidet bør 

ha en akademisk tilnærming heller enn som et resultat av bistandsprioriteringer. 

Studenttinget ved NTNU mener: 

• NTNU skal bidra i arbeidet med å nå bærekraftsmålene både nasjonalt og 

globalt. 

• NTNU har et samfunnsansvar for å bidra til utviklingen av sterke høyere 

utdannings- og forskningsinstitusjoner globalt. 

• NTNU bør bidra til å løse lokale utfordringer i lav- og mellominntektsland i 

samarbeid med lokale fagmiljø og institusjoner. 

 

Studenttinget ved NTNU skal: 

• Jobbe for økt likeverdig forskningssamarbeid med lav- og mellominntektsland 

ved NTNU  

• Jobbe for gode insentiver for forskningssamarbeid med lav- og 

mellominntektsland og at slikt samarbeid skal bygge på prinsipper om likeverd 

og gjensidig anerkjennelse 

• Jobbe for at virkemidlene foreslått i rapporten om NTNUs samarbeid med lav- 

og mellominntektsland iverksettes. 

• NTNU skal synliggjøre studentenes muligheter til å utveksle til lav- og 

mellominntektsland, og tilrettelegge for studenter som velger dette på lik linje 

med utveksling til høyinntektsland 

 

STi-sak 10/19 Oppnevning til Råd for samarbeid med arbeidslivet 

(20.03) Antall stemmeberettigede: 16 

 

Åste innleder saken. 

 

Følgende kandidater stiller til RSA teknologi og næringsliv: 

Gjermund Kvernmo Langset in absentia 

 

Votering RSA teknologi og næringsliv 

Kandidaten velges ved akklamasjon. 
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Ingen kandidater melder seg til RSA skole, kultur og velferd. 

AU ber om fullmakt til å supplere representanter til RSA skole, kultur og velferd. 

 

Vedtak 

Gjermund Kvernmo Langset velges til RSA teknologi og næringsliv ved akklamasjon. 

AU ber om fullmakt til å supplere representanter til RSA skole, kultur og velferd. 

 

 

STi-sak 13/19 Utdanningspolitisk plattform 

(20.10) Antall stemmeberettigede: 16 

 

Annbjørg innleder saken. 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Saken diskuteres. 

(Pause 20.25-20.30) 

Saken diskuteres videre. 

 

Vedtak 

Studenttinget diskuterer saken. 

 

Ref-sak 33/19 STi-møte 05/19 

Referat fra STi-møte 05/19 godkjennes enstemmig. 

 

Ref-sak 34/19 AU-møte 09/19-12/19(ligger på nett) 

Tatt til orientering. 

Ref-sak 35/19 AU-medlemmene refererer kort  

Sendt ut på e-post. Jim orienterte om bysykkel i Ålesund og overlapp med nytt SPÅ-

AU. 

Ref-sak 36/19 Referat Styret 

Sendt ut på e-post. 
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Ref-sak 37/19 Referat fra Studentråd/allmøter  

Ingen til å orientere. 

Ref-sak 38/19 Referat fra Velferdstinget 

Velferdstinget orienterer om valg av nytt arbeidsutvalg, hundekos og flere busser til 

eksamenslokalene. 

Ref-sak 39/19 Referat fra råd, verv og utvalg  

Siri orienterer om at NSO skal supplere til fagråd i UHR. 

Ref-sak 40/19 Referat fra SP-DMMH 

Ingen til å orientere. 

Ref-sak 41/19 Referat fra NSO 

Ingen til å orientere. 

 

Ref-sak 42/19 Referat fra oppnevninger gjort i AU 

AU har supplert inn representanter til Velferdstinget. 

Ref-sak 43/19 Referat fra DION 

De har hatt årsmøte og valg av nytt styre. 

Ref-sak 44/19 Orientering av referat fra STi-møte 04/19 

Tatt til orientering. 

 

Pause 21.30 

Møtet lukkes uten stor diskusjon. 

 

STi-sak 24/19 Samarbeidsavtale med Schibsted (lukket sak) 

(21.35) Antall stemmeberettigede: 15 

 

Saken er lukket og ikke referatført i offentlig referat. 

 

Vedtak 

Arbeidsutvalget får fullmakt til å forhandle avtalen med Schibsted med de forslagene 

som ble fremmet under Studenttingsmøte 06/19. 

Møtet åpnes igjen. 
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Eventuelt 

- Nina ønsker gjerne at Studenttinget ikke printer så mye papirer til møtene da 
de fleste har PC eller nettbrett. 

- Nina orienterer om at hun trekker seg fra Studenttinget siden hun har blitt 
leder av Velferdstinget. 

- Oskar og Nora trekker seg i Studenttinget fra høsten siden de drar på 
utveksling. Leif Bjarne trekker seg også da han skal ta en master i Skottland 
fra høsten. 

- Kine orienterer om forslag til møteplan for høstsemesteret og orienterer om at 
antall møter man har deltatt på vil bli notert på bekreftelsen. 

- AU orienterer om frokost på 17.mai og MGP-fest på Gamle Fysikk den 18.mai. 
FB-arrangement kommer. 

 

Møtekritikk  

Møtekritikk tatt til orientering 
 

Møte hevet  
(kl. 22.45) 

 

 

 

Cecilie B. Raustein /s/    Hege Hoem Spjøtvold /s/ 

Leder      Referent 

 


