
 
 
 

MØTEREFERAT 
Arbeidsutvalgsmøte 06/20 

 
 Dato: 26.02.20.20 - Møtetid: 11:15- 14.20 Møtested: Store Møterom, Gamle Fysikk 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Tilstede: Håkon Gravem Isaksen, Tobias Røed, Marcus Ilstad, Åste Hagerup, 

Kamilla Heggelund, Simon Løvdal 
 
Forfall:  
 
Observatører: Karoline Abildsnes (Styret), Per Kristian Røkkum Berget(Styret) 
Referent:  Kine Sørli 
 
 

O-sak 19/20  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

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

O-sak 21/20  Godkjenning av referat fra AU-møte 04/20 og 05/20 
Referat fra AU-møte 04/20 og 05/20 godkjennes enstemmig. 
 

O-sak 22/20  Godkjenning av referat fra STi-møte 02/20 
Referat fra STi-møte 02/20 godkjennes enstemmig. 
 
 

AU-sak 19/20 Supplering av vararepresentanter til Klagenemda 
 
Kine innleder saken. 
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Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 
 
AU-sak 20/20 Supplering av vara til Studenttinget 
 
Kine innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Kandidater må meldes inn innen i morgen. Det oppfordres å kontakte alle man 
kjenner til å stille. 
 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 
 

AU-sak 22/20 Oppnevning av studentrepresentanter til Pådriv Trondheim 
 
Håkon innleder saken. 
 
Følgende kandidat stiller: 
Kristian Fauske Blindheim 
 

Votering 
Kandidaten velges ved akklamasjon. 
 

Vedtak 
Kristian Fauske Blindheim oppnevnes som studentrepresentant til Pådriv Trondheim. 
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AU-sak 24/20          Oppnevning av studentrepresentant til navneutvalg for 

                                Elgesetergate 10    
 
Åste innleder saken. 
 
Følgende kandidat stiller: 
Simon Løvdal 
 

Votering 
Kandidaten velges til akklamasjon. 
 

Vedtak 
Simon Løvdal oppnevnes som studentrepresentant til navneutvalg for Elgesetergate 
10. 
 
AU-sak 25/20          Supplering av varalisten til NTNUs delegasjon til NSOs  
                                Landsmøte 
 
Åste innleder saken. 
 
Følgende kandidater stiller: 
Annbjørg P. Stø 
Sigurd Solheim 
Line Sofie Balstad 
Nicolai Ilstad 
 
Votering 
Kandidatene velges i følgende rekkefølge: 

- Sigurd Solheim 
- Line Sofie Balstad 
- Nicolai Ilstad 
- Annbjørg P. Stø 

 
Vedtak 
Arbeidsutvalget supplerer følgende varaer til LM NSO 2020 
7.vara Sigurd Solheim 
8.vara Line Sofie Balstad 
9. vara Nicolai Ilstad 
10. vara Annbjørg P. Stø 
 

AU-sak 23/20          Oppnevning av studentrepresentanter til 
rekrutteringsprosess for ansettelse av prorektor for utdanning 
 
Åste innleder saken. 
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Saken diskuteres. 
 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
 

AU-sak 27/20 Avtale med Dagens Næringsliv 
 
Tobias innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 

Votering 
Det stemmes om saken skal sendes til Studenttingsmøtet 5.mars. 
 
Flertallet er imot at saken skal sendes til Studenttingsmøtet 5.mars 
 

Vedtak 
Saken utsettes. 
 

AU-sak 21/20 Kveldsundervisning ved NTNU 
 
Håkon innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Forslag 1 
Endring fra Åste, linje 101-102: "At NTNU må legge undervisning til arealer som har 
egnede fasiliteter for den aktuelle typen læringsaktivitet"  
 
Forslag 2 
Endring fra Karoline, linje 103-104: "NTNU må styrke koordineringen av 
timeplanlegging, som et middel for å unngå kveldsundervisning." 
 
Forslag- Trekkes av forslagsholder 
Endring fra Tobias, linje 103-104: NTNU må sørge for at det ikke planlegges 
undervisningsaktivitet på kveldstid.  
 
Forslag- Trekkes av forslagsholder 
Tillegg fra Åste, linje 108: " At NTNU må anerkjenne viktigheter av frivillighet og de 
konsekvenser utbredt kveldsundervisning vil ha for dette". 
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Forslag 3 
Tillegg fra Åste, linje 108: "NTNU må anerkjenne konsekvensene 
utbredt kveldsundervisning vil ha for både studentfrivilligheten og studentenes 
økonomiske situasjon knyttet til deltidsarbeid". 
 

Votering 
Forslag 1 vedtas enstemmig. 
Forslag 2 vedtas enstemmig. 
Forslag 3 vedtas enstemmig. 
 
Det stemmes helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Studenttinget NTNU mener: 

• At kveldsundervisning, med de konsekvensene det innebærer, medfører en stor 
belastning for både studenter og ansatte og må derav unngås.  

• At NTNU må legge undervisning til arealer som har egnede fasiliteter for den 
aktuelle typen læringsaktivitet  

• NTNU må styrke koordineringen av timeplanlegging, som et middel for å 
unngå kveldsundervisning. 

• NTNU må anerkjenne studenters og ansattes behov med tanke på normal 
arbeidstid og legge til rette for at undervisningsaktivitet foregår innenfor normal 
arbeidstid.  

• NTNU må anerkjenne konsekvensene utbredt kveldsundervisning vil ha for 
både studentfrivilligheten og studentenes økonomiske situasjon knyttet til 
deltidsarbeid. 

 
 

AU-sak 26/20 Utenlandsopphold i kriserammede land 
 
Tobias innleder. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Forslag 1  
Endring fra Håkon, linje 85-86: "NTNU må utarbeide og implementere en omfattende 
beredskapsplan for studenter i utlandet, som også må revideres med jevne 
mellomrom." 
 
Forslag 2 
Endring fra Per Kristian linje 86: 
NTNU må utarbeide og implementere en omfattende beredskapsplan for studenter i 
utlandet, som skal revideres med jevne mellomrom, eller ved behov. 
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Forslag 3 
Endring fra Karoline, linje 90-91: "NTNU skal ha tilstrekkelig oversikt over situasjonen 
i land hvor de har utvekslende studenter." 
 
Forslag 4 
Strykning fra Per Kristian 95-96: Stryke punktet 
 
Forslag 5 
Endring fra Åste, linje 97-99: "NTNU må sikre at studenter som ikke får avlagt 
eksamen som følge av en krisesituasjon i vertslandet, får mulighet til å avlegge 
eksamen ved et nærliggende universitet eller ved NTNU, uten større konsekvenser 
for studieprogresjonen". 
 

Votering 
Forslag 1 vedtas med simpelt flertall. 
Forslag 2 faller som konsekvens for forslag 1. 
Forslag 3 vedtas enstemmig. 
Forslag 4 vedtas med simpelt flertall- DISSENS fra Tobias. 
Forslag 5 vedtas enstemmig. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Studenttinget mener: 

• NTNU må utarbeide og implementere en omfattende beredskapsplan for studenter 
i utlandet, som også må revideres med jevne mellomrom. 

• NTNU skal sørge for at tilstrekkelig informasjon rundt ansvarsområder og 
håndteringsprosedyrer er lett tilgjengelig for studenter som befinner seg i et 
område som rammes av krise. 

• "NTNU skal ha tilstrekkelig oversikt over situasjonen i land hvor de har utvekslende 
studenter. 

• NTNU skal holde løpende kontakt med studenter som befinner seg i kriserammede 
land og sammen med studenten ta en vurdering på om det er forsvarlig at 
studenten blir værende i landet.  

• NTNU må sikre at studenter som ikke får avlagt eksamen som følge av en 
krisesituasjon i vertslandet, får mulighet til å avlegge eksamen ved et nærliggende 
universitet eller ved NTNU, uten større konsekvenser for studieprogresjonen. 

 

Eventuelt 
- Tur til Gjøvik og Ålesund: Åste og Tobias reiser til Ålesund 16.-17.mars. 

Simon og Håkon reiser til Gjøvik 23.-24.mars 
- Årsmøte til SAIH 24.-25. april: STi kan sende en delegat og en observatør. 

Det er enighet om å sende kun delegat og ikke observatør da årsmøtet er i 
valguken. 
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- EiT: Leder av EiT ønsker at Studenttinget skal komme studentrepresentanter 
til en arbeidsgruppe som skal jobbe for å betre ryktet til faget. 

- Styrekandidater: Hvordan skal ledergruppa forholde seg til styrekandidater 
som man allerede har et tett forhold til. Det er viktig at man forholder seg 
nøytral til alle kandidater og ikke gir ekstra bistand til forberedelser til enkelte 
kandidater. Alle tips og råd skal gis til alle. Det samme gjelder ved Facebook-
arrangement etc, behandle alle likt. 

- Det diskuteres kostyme til Samfundet-festen. Hvilket signal gir det om man har 
«Corona»-merke på kostymet. Det stemmes over og det er enighet om at man 
ikke har «Corona»-merke. 

- Daljer: Abakus har bestilt daljer fra en annen aktør som er mye rimeligere. Det 
er enighet om å bestille daljer til ledergruppa. Det foreslås å ta opp om STi 
ønsker daljer som eventueltsak på neste AU-møte. 

 
 
 

Ris og ros 
Tas til følge. 
 
Møtet heves 13.50. 
 
Åste Solheim Hagerup /s/     Kine Sørli /s/ 
Leder        Referent 
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