
 
 
 

MØTEREFERAT 
Arbeidsutvalgsmøte 04/20 

 
 Dato: 12.02.20.20 - Møtetid: 12:15- 14.20 Møtested: Store Møterom, Gamle Fysikk 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Tilstede: Åste Solheim Hagerup, Håkon Gravem Isaksen, Simon Løvdal, Tobias 

Røed. 
 
Forfall: Marcus Ilstad, Kamilla Heggelund 
 
Observatører: Karoline Abildsnes (Styret), Per Kristian Røkkum Berget (Styret), Simen 

Oftedal (KK) 
Referent:  Kine Sørli 
 

O-sak 07/20  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 08/20  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 09/20  Godkjenning av referat fra AU-møte 03/20 
Referat fra AU-møte 03/20 godkjennes enstemmig. 
 
 

AU-sak 13/20 Supplering av studentrepresentanter til prosjekt 
Elgestergate 10. 
 
Simon innleder saken. 
 
Det skal velges til følgende grupper: 
Hovedbrukergruppe – 2 representanter (her ønskes det en representant fra hvert 
fakultet SU og MH) 
Arbeidsplasser – 1 representanter. m/vara (kan være fra SU/MH eller Studenttinget) 
Fellesfunksjoner – 2 representanter. (kan være fra SU/MH eller Studenttinget) 
Sit idrettsarealer – 1 representanter m/vara (kan være fra SU/MH eller Studenttinget) 
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Følgende kandidater har stilt til de ulike gruppene: 
Amalie Jacobsen Dyrkorn (ITV IPH) (vernepleie)- hovedbrukergruppe 
Astrid Hilling (ITV ISM) (sykepleie)-Sit idrettsarealer 
Jonas Bakari Reitan (ITV ISM) (sykepleie)- fellesfunksjoner 
Rebekka Steen (ITV ISB) (radiograf)- fellesfunksjoner 
Fabliha Zaman (ITV ISA)- arbeidsplasser 
 

Votering 
Kandidatene ble valgt ved akklamasjon. 
 

Vedtak 
Følgende velges til de ulike gruppene: 
Amalie Jacobsen Dyrkorn (ITV IPH) (vernepleie)- hovedbrukergruppe 
Astrid Hilling (ITV ISM) (sykepleie)-Sit idrettsarealer 
Jonas Bakari Reitan (ITV ISM) (sykepleie)- fellesfunksjoner 
Rebekka Steen (ITV ISB) (radiograf)- fellesfunksjoner 
Fabliha Zaman (ITV ISA)- arbeidsplasser 
 
Resterende plasser suppleres av arbeidsutvalget i nær fremtid. 
 

AU-sak 14/20 Supplering av valgstyret våren 2020 
 
Karoline innleder saken. 
 
Følgende kandidater stiller: 
Tobias Røed 
 

Vedtak 
Tobias Røed suppleres til valgstyret våren 2020. 
 

AU-sak 15/20 Søknad om prosjektmidler fra Spanskrøret 
 
Kine innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
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Vedtak 
Arbeidsutvalget innvilger kr 2 000,- til Spanskrøret for arrangering av swingkurs i 
samarbeid med linjeforeningen Online. 

 

Eventuelt 
- Fordeling av møter:  

o Studentrådet IV på mandag- Karoline tar det. 
o Dekanmøte tirsdag- Håkon og Tobias 
o Linjeforeningsmøte Dragvoll 25. februar- Per Kristian 

- Sit lederseminar fredag 28.februar- Hverken leder eller nestleder kan, men vi kan 
sende noen andre. Åste videresender invitasjonen til ledergruppa. 

- Daljer i Studenttinget- Simon viser utkast til daljer. Simon finner ut prisoverslag, så 
tar Åste det med konsulentene angående budsjett. 

- Kine orienterer om beredskapsplanen til Stiminaret. 
- Åste orienterer om seminaret og sine forventninger til ledergruppa under 

seminaret. Husk å ta hensyn til alle deltakerne og være inkluderende. 
- Datoer for tur til Gjøvik og Ålesund- Simon og Håkon reiser til Gjøvik, Åste og 

Tobias drar til Ålesund. Det oppfordres til å finne aktuelle datoer og unngå 
valgukene. 

- Kandidater til KK: Simen stiller til vervet frem til sommeren. Det oppfordres til å 
snakke med aktuelle kandidater. 

- Orientereringer fra ledergruppen under STi-møtet i morgen tas muntlig og det 
oppfordres til å holde seg til 2 minutter. 

- Åste informerer om invitasjon til eksternfest fra Samfundet. 
- Karoline informerer om innstillingsutvalg for ny prorektor for utdanning. Det 

diskuteres om oppnevning av studentrepresentanten skal skje i Studenttinget eller i 
arbeidsutvalg. 

- Tobias informerer om promovideo for studentdemokratiet. Vi har allerede en video 
som kan brukes mer.  

- Håkon informerer om Pådriv Trondheim som ønsker å ha inn to 
studentrepresentanter til. Det foreslås å ha oppnevninger i AU-møte 26.februar. 

- Kandidatskjema til styrerepresentantene vil bli publisert denne uka og valgstyret vil 
gjerne ha innspill til spørsmål til valgomaten. 

Ris og ros 
Tas til følge. 
 
Møtet heves 13.35 
 
Åste Solheim Hagerup /s/     Kine Sørli /s/ 
Leder       Referent 
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