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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 02/20 

 
Dato: 13.02.2020- Møtetid: 17:15 – 23.40  

Møtested: K 5, Kjemibyggene, 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: Hege Hoem Spjøtvold 
 
Ordstyrer: Kristian Hovd Sjøli 
 
Tellekorps: Ragnhild S. Gjennestad og Julie Solum-Sjaavaag 
 

Til stede: Lina Maria Feste     Gjøvik 
 Gøran Borg     Gjøvik 
 Ingrid Folstad     Trondheim 
 Erik S. Finnes     Trondheim 
 Kristian N. Svartås (vara)   Trondheim 
 Jostein Gjesdal  (vara)   Trondheim 
 Ingeborg P. Reigstad     Trondheim 
 Anders Bendiksen    Trondheim 
 Andreas Knudsen Sund   Trondheim 
 Aslak Hollund     Trondheim 
 Charlotte Söderström    Trondheim 
 Karoline Bonnerud    Trondheim 
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 Sanne Storesund Hansson   Trondheim 
 Sigurd Solheim     Trondheim 
 Thomas Ramirez    Trondheim 
 Torkil Seljestokken    Trondheim 
 Vegard Undheim    Trondheim 
 Åse Marie Mundal    Trondheim 
 Magnus Landheim  (vara)   Trondheim 
 Åsne Stige     Trondheim 
 Anja Liberg Forsbakk    Trondheim 
 Susann Falla     Trondheim 
 Tom André Helvig    Ålesund 
 Savan Anghan     Ålesund 
  
 

Forfall:  Talal Mahmood     Trondheim  
 Line Ås Finberg     Trondheim 
 Lone Bergland Christoffersen  Trondheim 
 Espen Lockhart Pedersen   Trondheim 
 

Tilstede på bakbenken: 
 Astrid Østigård    KK   
 Per Kristian Røkkum   Styrerepresentant 
 Karoline Abildsnes   Styrerepresentant 
 Nina Salvesen    Velferdstinget 
 Jørgen Sunnvoll   Velferdstinget 
 Kenneth Stange   Velferdstinget 
 Thomas Eriksen   Sit - styret 
 Markus G. Gaasholt   vara STi 
 Ragnhild Sødal Gjennestad  FTV-NV 
 Julie Solum-Sjaavaag   FTV-IE 
 Petter Hj. Jacobsen   Styret i Studentersamfundet 
 Astird Hilling    Kandidat til LM – NSO 
 Sigurd Harstad    Kandidat til LM – NSO 
 Karl Kristian L. Lochart  Kandidat til LM - NSO 
 Cecile B. Raustein   Student 
 Åste S. Hagerup   AU 
 Marcus Ilstad    AU 
 Tobias Røed    AU 
 Håkon Gravem Isaksen  AU 
 Simon Løvdal    AU 
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Kristian Hovd Sjøli valgt som ordstyrer. Hege Hoem Spjøtvold ble valgt som referent. 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Tellekorps ble Ragnhild S. Gjennestad og Julie 
Solum-Sjaavaag. 
 
Rebecca Ringholm fra SAIH orienterte  
 

STi-sak 04/20 Valg av kontrollkomité 
(Kl.17.45) Antall stemmeberettigede: 24 

Åste S. Hagerup innledet i saken. 

Kandidater til ½-års verv: 
Simen Oftedahl 
 
Kandidat til 1 år 
Eivind Rindal 
 

Votering 
Kandidatene ble valgt ved akklamasjon 

 

Vedtak 
«Simen Oftedahl ble valgt inn i Kontrollkomiteen for ½ år og Eivind Rindal ble valgt 
inn i Kontrollkomiteen for 1 år.» 

 

STi-sak 05/19 Supplering av vararepresentant til LMU 
(17.50) Antall stemmeberettigede: 24 
Åste Solheim Hagerup innledet i saken. 
 
Kandidater: Sanne Storesund Hansson 
 Andreas Knudsen Sund 
 Sigurd Solheim 
 
Vedtak: «Andreas Knudsen Sund ble valgt inn som vararepresentant til 
 LMU» 
 

PAUSE kl. kl. 18.15 – 18.30 

 

STi-sak 03/20 Valg av faste delegater til NSOs landsmøte 2020 
(18.30) Antall stemmeberettigede: 24 

Åste Solheim Hagrup innledet i saken,  
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Kandidater:  

Astrid Hilling, Erik Finnes, Håkon G. Isaksen, Ingeborg P. Reigstad, Ingrid Folstad, 
Jonas Reitan, Jørgen Sunnvoll, Kamilla Heggelund, Karl Kristian L. Lockert,   
Karoline Abildsnes, Ludvig V. Thorsen, Magnus Tvilde, Marcus Ilstad, Mathias 
Kristiansen, Markus G. Gaasholt, Andreas Knudsen Sund, Gøran Borg,                
Nina Salvesen, Per Kristian R. Berget, Sigurd Harstad, Simon Løvdal, Tobias Røed, 
Tom André Helvig, Torstein Solberg, Øyvind Mathias Gitmark, Åste S. Hagerup, 
Aslak Hollund, Monica Breivik, Svein-Erik S. Olsen, Kenneth Stange, Henrik Andreas 
Mortensen, Torkil Seljestokken og Thomas Krogstad. 

 

Vedtak 
«Astrid Hilling, Erik Finnes, Håkon G. Isaksen, Ingeborg P. Reigstad, Ingrid Folstad, 
Jørgen Sunnvoll, Kamilla Hegglund, Karl Kristian L. Lockert, Karoline Abildsnes, 
Magnus Tvilde, Marcus Ilstad, Markus Gaasholt, Andreas Knudsen Sund, Gøran 
Borg, Nina Salvesen, Per Kristian R. Berget, Simon Løvdal, Tobias Røed, Tom André 
Helvig, Torstein Solberg, Øyvind Mathias Gitmark, Åste S. Hagerup, Aslak Hollund, 
Kenneth Klungland Stange og Torkil Seljestokken ble valgt inn som faste 
representanter til NSOs sitt Landsmøte 2020» 
 
 
PAUSE kl. 19.40 – 19.55 
 

STi-sak 03/20 Valg av varadelegater til NSOs landsmøte 2020 
(19.55) Antall stemmeberettigede: 24 

Åste Solheim Hagerup innledet i saken,  
 
Kandidater:  

Thiren Sriskantharajah, Sigurd Harstad, Jonas Reitan, Ludvig Thorsen, Mathias 
Kristiansen, Monica Breivik, Svein-Erik S. Olsen 

 

Vedtak 
1. Sigurd Harstad 
2. Ludvig Thorsen 
3. Monica Breivik 
4. Thiren Sriskantarajah 
5. Svein-Erik S. Olsen 
6. Jonas Reitan 
7. Mathias Kristiansen 
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STi-sak 06/20 Arbeidsprogram for Studenttinget NTNU 2020 
(20.05) Antall stemmeberettigede: 24 

Åste Solheim Hagerup innledet i saken,  
 
Det kom 17 endrings- og tilleggsforslag til saken. 
 
 

1) Fremmet av Ingeborg Reigstad 
Bærekraft 
Ingress: linje 4-10 
 
I dag: 
Klimaendringer har blitt en utfordring for det globale verdenssamfunnet. NTNU skal 
være en aktiv og kunnskapsproduserende aktør i samfunnsdebatten samtidig som de 
skal utdanne kandidater som er faglig kvalifiserte til å takle disse utfordringene. 
NTNU må også forplikte seg til å bli en mer bærekraftig institusjon med en grønn 
virksomhet på alle nivå. Et fokus på bærekraft må derfor prege alt fra internt drift til 
innholdet i studieporteføljen.  
 
Endre til: 
 
Bærekraft er et sentralt tema i det globale verdenssamfunnet. NTNU må forplikte seg 
til å ta del i denne globale debatten og gjøre nødvendige omstillinger for å oppfylle 
sitt samfunnsansvar. Herunder inngår blant annet klima, miljø, økonomi, samfunns- 
og infrastruktur og sysselsetting. NTNU skal være en aktiv og 
kunnskapsproduserende aktør i samfunnsdebatten, samt utdanne faglig kvalifiserte 
kandidater til å takle disse utfordringene. NTNU må også forplikte seg til en grønnere 
virksomhet på alle nivå. Et fokus på generell bærekraft må derfor prege alt fra intern 
drift til innholdet i studieporteføljen.  
 
 

2) Fremmet av Ingeborg Reigstad 
Bærekraft 
Endringsforslag line 14 og 15. 
endre fra: 
 
Arbeide for en gjennomgang av NTNUs studieportefølje for å sikre et bærekraftig 
innhold og resultat. 
 
Til: 
Arbeide for en gjennomgang av NTNUs studieportefølje for å sikre at kandidatene 
har tilfredsstillende kunnskap innenfor bærekraft.  
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3) Fremmet av Tom André Helvig 

Endring linje 20:  
fra: Arbeide for at målene og tiltakene satt i NTNUs nye miljøutviklingsplan blir 
implementert på en tilfredsstillende måte 
Til: Arbeide for at målene og tiltakene satt i NTNUs nye miljøutviklingsplan samt FNs 
bærekraftsmål blir implementert på en tilfredsstillende måte 
 

4) Fremmet av Håkon Gravem Isaksen 
linje 42-44 
Flertallet i AU vedtok å ikke endre punktet på linje 69-71 til «Arbeide for å øke 
mengden faglige og sosiale tiltak som kan bidra til mer mangfold i 
studentfrivilligheten, studentvelferden og studentdemokratiet.» og heller gå for 
«Arbeide for at det iverksettes faglige og sosiale tiltak som bidrar til et større 
mangfold i studentfrivilligheten, og økt kulturutveksling mellom norske og 
internasjonale studenter.»  
 

5) Fremmet av Erik Finnes  
Linje 67  
Original linje  
Arbeide for at ansatte skal bruke Blackboard Ally for å sikre digital universell 
utforming av alle undervisningsrelaterte dokumenter. 
Ny linje 
Arbeide for at ansatte er pålagt å bruke Blackboard Ally for å sikre digital universell 
utforming av alle undervisningsrelaterte dokumenter.  
 

6) Fremmet av Aslak Hollund   Forslaget ble senere trukket 
Linje 67:  
stryke "at ansatte skal bruke Blackboard Ally for” slik at punktet blir "Arbeide for å 
sikre digital universell utforming av alle undervisningsrelaterte dokumenter." 
(forslaget ble trukket) 
 
 

7) Fremmet av Erik Finnes Forslaget ble senere trukket 
Linje 84  
Original linje  
Arbeide for at NTNU har et referansegruppesystem som legger tydelig føringer for 
både ansatte og studenter i arbeidet med kvalitetssikring.  
 Ny linje. 
Arbeide for at NTNU har et referansesystem som ivaretar studentene sine 
tilbakemeldinger, samt gjør det enkelt å vise til eventuelle endringer i emnene basert 
på kvalitetssikringen.  
(Trukket) 
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8) Fremmet av Erik Finnes 
Linje 84  
Arbeide for at NTNU har et referansegruppesystem som legger tydelig føringer for 
både ansatte og studenter i arbeidet med kvalitetssikring.  
Tillegg,  
samt at det skal være tydelig og lett tilgjengelig for studenter å finne frem til endringer 
i emnene, som fremkommer av kvalitetssikringen.  
 

9) Fremmet av Ingeborg Reigstad 
 Tillegg etter linje 90:  
Studenttinget NTNU skal…  
• Arbeide for at studentrepresentanter i prosjektene Fremtidens 
teknologistudier og Fremtidens humsam-studier følges opp, og at Studentdemokratiet 
holdes oppdatert på status. 
 
 

10) Fremmet av Tom André Helvig 
Tilleggspunkt fra Linje 91 
Arbeide for at NTNU skal øke næringsrelevansen i sine studieprogram, ved å gi 
studentene større mulighet til å utføre prosjekt i bedrifter, samt fasilitere for økt bruk 
av eksterne forelesere, der dette er hensiktsmessig. 
 

11)  Fremmet av Tom André Helvig 
NTNU skal sikre at alle studenter er klar over hvilke jobbmuligheter de har ved 
endt studieprogram, samt at de skal være i stand til å formidle hvordan 
kompetansen deres kan brukes i næringslivet. 

 
12) Fremmet av Ingeborg Reigstad  

Campus: 
Endring på linje 113-114:  
• FRA: Arbeide for at studentfrivillighet, studentvelferd og 
studentdemokrati får tilstrekkelige arealer til å drive sin virksomhet og får disponere 
disse fritt.  
• TIL: Arbeide for at studentfrivillighet, studentvelferd og 
studentdemokrati får tilstrekkelige og sentrale arealer til å drive sin virksomhet og får 
disponere disse fritt.    
 
 

13) Fremmet av Kristian N. Svartås og Aslak Hollund (2 forslag) 
Stryk linje 119-120 
 
 

14)  Fremmet av Åste Solheim Hagerup 
Dissens linje 137 
Nåværende tekst: «Arbeide for at resultatene fra rapporten til den eksterne 
arbeidsgruppen skal ligge til grunn for endringer i Ledergruppens sammensetning»  
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Forslag til ny tekst: «Arbeide for at resultatene fra rapporten til den eksterne 
arbeidsgruppen kan brukes som saksgrunnlag i sammenheng med endringer i 
Ledergruppens sammensetning og struktur»  
 

15) Fremmet av Erik Finnes 
Tillegg linje 141 
 
samt sosiale medier, med ekstra fokus på Instagram 
 
 

16) Fremmet av Markus G. Gaasholt 
Endringsforslag på linje 141 til 142 
 
Arbeide kontinuerlig for å øke studenttingets synlighet på media, i sosiale medier, på 
campus og i andre relevante fora. 
 

17)  Fremmet av AU 
 «AU ønsker redaksjonell fullmakt» 

 
Det ble ønsket en prøvevotering over om det var et ønske å stryke linje 119: 
Prøvevotering over å stryke linje 119: 
3 for, 4 avholdende og 17 stemmer mot 
 
Strek ble satt kl. 22.00 

Votering 
Votering over forslag 1: Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 2: Forslaget falt mot 1 stemme 
Votering over forslag 3: Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer for, 8 stemmer mot 
Votering over forslag 4: Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 5: Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 8: Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 9: Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 10: Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 11: Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 12: Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 13: Forslaget falt mot 2 stemmer 
Votering over forslag 14: Falt mot 6 stemmer 
Votering over forslag 16: Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 15: Forslaget ble vedtatt – settes inn i forslag 16 
Votering over forslag 17: Forslaget ble vedtatt 
Votering over helheten med endringer: Helheten ble vedtatt 
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Vedtak: 
 

«Bærekraft 
Bærekraft er et sentralt tema i det globale verdenssamfunnet. NTNU må forplikte seg 
til å ta del i denne globale debatten og gjøre nødvendige omstillinger for å oppfylle sitt 
samfunnsansvar. Herunder inngår blant annet klima, miljø, økonomi, samfunns- og 
infrastruktur og sysselsetting. NTNU skal være en aktiv og kunnskapsproduserende 
aktør i samfunnsdebatten, samt utdanne faglig kvalifiserte kandidater til å takle disse 
utfordringene. NTNU må også forplikte seg til en grønnere virksomhet på alle nivå. Et 
fokus på generell bærekraft må derfor prege alt fra intern drift til innholdet i 
studieporteføljen.  
.  
 
Studenttinget NTNU skal.. 

• Arbeide for at NTNU skal benytte seg av mer miljøvennlig transport.  
• Arbeide for en gjennomgang av NTNUs studieportefølje for å sikre et 

bærekraftig innhold og resultat. 
• Arbeide for en utbedring av resirkuleringsmuligheter og avfallshåndtering på 

campus, med spesielt fokus på helg og kveldstid. 
• Arbeide for at alle nye campusbygg skal ha ZEB – COM standard, spesielt inn 

mot campussamlingen på Gløshaugen.  
• Arbeide for at målene og tiltakene satt i NTNUs nye miljøutviklingsplan samt 

FNs bærekraftsmål blir implementert på en tilfredsstillende måte.  
 
Internasjonalisering   
Selv om «internasjonaliseringsåret» 2019 er over, vil internasjonalisering fremdeles 
være et viktig fokus- og utviklingsområde. NTNU må gjøre mer for å formidle forskning 
og kunnskap internasjonalt, og det gjenstår mye arbeid for å oppnå måltallene for inn- 
og utveksling. Utvekslingstilbudet må styrkes og tilrettelegges bedre av fakultetene for 
de ulike studentgruppenes behov. Større ressurser må settes inn for å sikre 
at innvekslingsstudenter har de samme forutsetningene for å delta i NTNUs 
virksomhet som norske studenter. Det er viktig at internasjonale studenter ivaretas 
både faglig og sosialt hvis NTNU skal kunne fremstå som mangfoldig og inkluderende. 
Tilbud om norsk språkopplæring, mulighet til å delta i studentfrivilligheten og gode 
arenaer for kulturutveksling må til for å legge grunnlaget for en mangfoldig og 
inkluderende studiehverdag.  
 
Studenttinget NTNU skal...  

• Arbeide for at informasjon om utveksling er oppdatert, tydelig og lett tilgjengelig.  
• Arbeide for at NTNU får på plass en robust beredskapsplan for utvekslende 

studenter som oppholder seg i kriserammede områder.    
• Arbeide for at alle internasjonale studenter skal få muligheten til å delta på 

norskkurs.  
• Arbeide for å øke mengden faglige og sosiale tiltak som kan bidra til mer 

mangfold i studentfrivilligheten, studentvelferden og studentdemokratiet.  
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Læringsmiljø 
Læringsmiljø er de fysiske, psykososiale, pedagogiske, organisatoriske og digitale 
forholdene som påvirker den enkelte studentens studiesituasjon. Et godt læringsmiljø 
er en forutsetning for kvalitet i utdanningen og trivsel i studiehverdagen. Læringsmiljøet 
skal legge til rette for studentens faglige og sosiale utvikling samt skape trygge og 
forutsigbare rammer for en god studenttilværelse, uavhengig av funksjonsevne, 
studieby og campus.  
 
Studenttinget NTNU skal… 

• Arbeide for at NTNU forvalter sine arealer og organiserer undervisningen slik at 
kveldsundervisning unngås. 

• Arbeide for at NTNU tydelig og aktivt formidler til studentene hvordan de kan 
varsle om avvik og trakassering. 

• Arbeide for at NTNU tilrettelegger for økt bruk av studentarbeidsarealer i 
eksamensperioder, ved blant annet å forlenge driftstid av ventilasjon og 
hyppigere vask av lokaler. 

• Arbeide for at studentmiljøer som påvirkes av bygge- og flytteprosesser sikres 
et godt læringsmiljø gjennom hele prosessen.  

• Arbeide for at ansatte er pålagt å bruke Blackboard Ally for å sikre digital 
universell utforming av alle undervisningsrelaterte dokumenter. 

 
Utdanning 
Utdanningene ved NTNU skal være forskningsnære og forskningsbaserte og formidles 
i tråd med god pedagogisk praksis. De skal også legge til rette for høy grad av 
nytenkning og refleksjon til fordel for både ansatte og studenter. Studenter skal også 
tilbys muligheter for tverrfaglighet i sine studier og medvirke i kvalitetsarbeidet ved 
NTNU. Digitaliseringsfokuset ved NTNU tilsier at digitale ressurser og verktøy skal 
være brukervennlige og bidra til en mer effektiv og håndterlig studiehverdag. Som et 
universitet med studenter i tre byer må NTNU også sørge for at forskningsnære og 
forskningsbaserte studier og studentmedvirkning i kvalitetsutvikling ivaretas ved alle 
sine campuser. 
 
Studenttinget NTNU skal… 

• Arbeide for at vurdering, læringsaktiviteter og veiledning ved alle studieprogram 
gjennomføres etter god pedagogisk praksis og med godt læringsutbytte i fokus. 

• Arbeide for at NTNU har et referansegruppesystem som legger tydelig føringer 
for både ansatte og studenter i arbeidet med kvalitetssikring, samt at det skal 
være tydelig og lett tilgjengelig for studenter å finne frem til endringer i emnene, 
som fremkommer av kvalitetssikringen. 

• Arbeide for at studenter medvirker i alle ansettelsesprosesser hvor den tilsatte 
vil arbeide tett med studenter og/eller vil kunne ha stor påvirkning på 
studiehverdagen.  

• Arbeide for at NTNU fremmer tverrfaglighet og gir rom for kreative og innovative 
utdanninger med stort rom for ulike og nye fagkombinasjoner.  

• Arbeide for at studentrepresentanter i prosjektene Fremtidens teknologistudier 
og Fremtidens humsam-studier følges opp, og at Studentdemokratiet holdes 
oppdatert på status. 
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• Arbeide for at NTNU skal øke næringsrelevansen i sine studieprogram, ved å 
gi studentene større mulighet til å utføre prosjekt i bedrifter, samt fasilitere for 
økt bruk av eksterne forelesere, der dette er hensiktsmessig. 

• NTNU skal sikre at alle studenter er klar over hvilke jobbmuligheter de har ved 
endt studieprogram, samt at de skal være i stand til å formidle hvordan 
kompetansen deres kan brukes i næringslivet 
 
 

Campus 
I de kommende årene skal det bygges nytt og bygges om på store deler av NTNUs 
campus. Det foregår campusutvikling i alle tre byene, med særlig trykk ved NTNU 
Trondheim som skal samles rundt Gløshaugenplatået. Framtidens campus må 
oppfylle arealbehov for både studenter og ansatte, både når det gjelder faglig og sosial 
aktivitet. Samtidig må bygningsmassen være fleksibel nok for framtidens behov og 
utvikling av virksomhet. Studentfrivilligheten står sentralt i arbeidet med å skape faglige 
og sosiale arenaer, og bidrar til økt trivsel og tilhørighet blant studentene. Frivilligheten 
trenger egnede lokaler - dette må NTNU sørge for. Byggeprosessen må ikke gå på 
bekostning av studentenes læring og aktiviteter, og NTNU må gå aktivt inn for å 
opprettholde et godt læringsmiljø gjennom hele prosessen. 
 
Studenttinget NTNU skal… 

• Arbeide for at beslutningene som blir tatt i forbindelse med campusutvikling 
legger til rette for fremtidig vekst og utvikling, og at studenter er involvert 
gjennom hele prosessen.  

• Arbeide for at studentfrivillighet, studentvelferd og studentdemokrati får 
tilstrekkelige og sentrale arealer til å drive sin virksomhet og får disponere disse 
fritt.    

• Arbeide for at studentene føler tilhørighet til campus ved at NTNU oppretter 
egne studentarealer i nærheten av deres fagmiljø. 

• Arbeide for en levende og døgnåpen campus i alle studiebyer ved å legge til 
rette for studentaktivitet døgnet rundt. 

• Arbeide for at studentboliger ikke blir bygget på Gløshaugenplatået, men fortsatt 
nært campus  
 

Organisasjon og synlighet  
Som følge av fusjonen ble det i 2016 foretatt omstruktureringer av studentdemokratiet 
ved NTNU. En del av dette var at Studenttingets arbeidsutvalg og ledergruppe ble 
endret, og Studenttinget NTNU vedtok at ordningen skulle evalueres etter en viss tid. I 
2019 ble det påbegynt et arbeid med dette og satt ned en ekstern arbeidsgruppe som 
i 2020 skal avlegge sin rapport. Som et resultat av dette ønsker vi å se på mulige 
endringer av ledergruppens struktur. Rapporten kan også avdekke behov for andre 
organisatoriske endringer i studentdemokratiet.  
 
Samtidig ser vi at valgoppslutningen og Studenttingets generelle synlighet ikke er god 
nok. For å snu denne trenden må man jobbe kontinuerlig gjennom hele året for å 
synliggjøre studentdemokratiet og bevisstgjøre studentene ved NTNU på deres 
muligheter for medvirkning.  
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Studenttinget NTNU skal...  
• Arbeide for at resultatene fra rapporten til den eksterne arbeidsgruppen skal 

ligge til grunn for endringer i Ledergruppens sammensetning.  
• Arbeide sammen med resten av studentdemokratiet og andre partnere for å 

utarbeide nye måter en kan øke synligheten til studentdemokratiet i sin helhet.  
• Arbeide kontinuerlig for å øke studenttingets synlighet i media, i sosiale medier, 

med ekstra fokus på Instagram, på campus og i andre relevante fora.  
• Videreutvikle egne informasjonskanaler med spesielt fokus på hjemmesider og 

engelskspråklig oversettelser.  
• Revidere promoteringsplanen. 

 
 
Referatsaker 

Ref-sak 01/20 STi-møte 01/20 
Referat fra STi-møte 01/20 ble godkjent 

Ref-sak 02/20 AU-møte 01/20 - 02/20 (ligger på nett) 
Tatt til orientering. 

Ref-sak 03/20 AU-medlemmene refererer kort  
AU orienterte kort  

Ref-sak 04/20 Referat Styret 
Styrerepresentantene orienterte kort 

Ref-sak 05/20 Referat fra Studentråd/allmøter  
Ingeborg Reigstad orientere fra IV 
Erik Finnes orienterte fra ØK 
Ragnhild Sødal Gjennestad orienterte fra NV 
Susann Falla orienterte fra HF 
Julie Solum-Sjaavaag orienterte fra IE 
Magnus Landheim orienterte fra SU 

Ref-sak 06/20 Referat fra Velferdstinget 
Jørgen Sunnvoll orienterte kort fra Velferdstinget. 

Ref-sak 07/20 Referat fra råd, verv og utvalg  
Ingen hadde noe å referere. 

Ref-sak 08/20 Referat fra SP-DMMH 
Simen Oftedahl hadde sendt inn skriftlig orientering. 

Ref-sak 09/20 Referat fra NSO 
Ingen tilstede 
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Ref-sak 10/20 Referat fra oppnevninger gjort i AU 
AU har oppnevnt Håkon G. Isaksen til arbeidsgruppe som skal se på NTNU-Drive 
AU har oppnevnt representanter til valgstyret 
AU har oppnevnt representanter til Elgesetergate 10 

Ref-sak 11/20 Referat fra DION 
Ingen tilstede 

 
Eventuelt 
*Åste orienterte om forslag til endringer i U&H-loven (NOU) 
*Åste orienterte om innstillingskomiteen til prorektor – ønsker å ta oppnevningen i AU 
– ønske om at det hadde blitt orientert om dette på forhånd. Ønske om å ta valg på 
neste møte 
*Vegard Undheim hadde bursdag og fikk sant 
*Per Kristian Røkkum Berget orienterte om kandidatskjema til NTNU-styret som 
ligger ute 
 
 
Møtekritikk  
Møtekritikk tatt til orientering 
 

Møte hevet  
(kl. 23.40) 
 
 
 
 
Åste Solheim Hagerup /s/     Hege Hoem Spjøtvold /s/ 
Leder       Referent 
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