
 
 
 

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, 

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

O-sak 22/20  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 23/20  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 24/20  Godkjenning av referat fra AU-møte 06/20 
Referat godkjennes med de endringer som kom frem under møtet. 
   
 

AU-sak 29/20  Avtaler mellom Studenttinget NTNU og kommersielle 
aktører 
 
Tobias innleder. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Elementer fra diskusjon: 
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- NTNU bør heller inngå slike avtaler, slik som UiS, USN og NMBU har gjort, 
fremfor Studenttinget. 

- Avtalen er uten tvil et gode for studentene, men det er problematisk at 
Studenttinget skal bruke sine kommunikasjonskanaler til å promotere tilbudet. 

 
Innspill tas med videre. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget diskuterer saken. 
 
 

AU-sak 28/20           Forslag til STi-saker fremover 
 
Åste innleder. 
 
Saken diskuteres. 
 
Det snakkes om å ta opp følgende saker: 

- Studenttinget og kommersielle aktører. 
- Norskkurs for internasjonale studenter. 
- Overfylte undervisningsarealer. 
- Retningslinjer for ekskursjoner- egenbetaling 
- Blackboard ally 
- Studentrepresentasjon i ansettelsessaker 
- Undervisning tett opp mot eksamen. 
- Resirkulering av plast på campus 
- Sikkerhetsklarering av ansatte 
- Kvotering av norske studenter 
- NTNU-lounge 
- NTNUs beredskapsplan 
- Promoteringsplan 

 
Innspill tas med videre. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget diskuterer saken. 
 
 

Eventuelt 
- Trening i arbeidstiden: Tobias lurer på om det er stemning for fellestrening i 

arbeidstiden. Det er interesse for det. 
- Evaluering av digitaleksamen: FTV-forum fikk en orientering fra Øyvind Hauge 

angående digitaleksamen og det er ønskelig med en evaluering. 
- Høring fra NSO; Åste tar hovedansvar for høringen og andre hjelper til med å 

svare på de ulike spørsmålene. 
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- Rapport fra arbeidsgruppen; Det oppfordres til å forberede seg godt til møtet 
på fredag. 

 
 
Ris og ros 
Tas til følge. 
 
Møtet heves 13.45. 
 
Åste Solheim Hagerup /s/     Kine Sørli /s/ 
Leder        Referent 
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