
 
 
 

MØTEREFERAT 
Arbeidsutvalgsmøte 15/20 

 
 Dato:26.08.20 - Møtetid: 12.15-12.45 Møtested: Gamle Fysikk 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Tilstede: Åste Hagerup, Simon Løvdal, Tobias Røed, Svein-Erik Olsen, Stine 

Romundstad, Håkon Gravem Isaksen 
 
Forfall:  
 
Observatører: Mathilde Eiksund(styret), Simen Ringdahl(styret). 
Referent:  Kine Sørli 
 
 

O-sak 36/20  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 37/20  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 
 

AU-sak 43/20 Oppnevning av studentrepresentanter til FUI 
 
Kine innleder saken. 
 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke personvalg. 
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AU-sak 45/20 Oppnevning av studentrepresentanter til Klagenemda ved 
NTNU 
 
Kine innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke personvalg. 
 

AU-sak 46/20 Oppnevning av studentrepresentant til Utdanningsutvalget 
 
Kine innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke personvalg. 
 

AU-sak 47/20 Oppnevning av studentrepresentanter til LMU 
 
Kine innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
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Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke personvalg. 

 

AU-sak 48/20 Oppnevning av studentrepresentant til Utvalg for likestilling 
og mangfold 
 
Kine innleder saken. 
 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke personvalg. 
 

AU-sak 49/20 Valg av kontrollkomite for Studenttinget 
 
Kine innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke personvalg. 
 
 

AU-sak 50/20 Valg av delegater til NSOs landsmøte 31.oktober-
1.november 
 
Kine innleder saken. 
 
Etter sakspapirene ble sendt ut, har det kommet inn en endring i antall delegater. Det 
er 17 delegater som har takket ja og det skal velges 8 delegater på 
Studenttingsmøtet. 
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Det stilles spørsmål til saken. 
 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke personvalg. 
 
 

AU-sak 51/20 Bruk av kommunikasjonskanaler til promotering av tilbud 
 
Tobias innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Elementer fra diskusjon: 

- Hvor heldig er det at Studenttinget promoterer reklame? Bør man 
kontraktsfeste antall innlegg?  

- Kommer Studenttinget til å miste avtalene om Studenttinget nekter å 
promotere tilbudet på sosiale medier? Vil dette ha innvirkning på omdømmet 
til Studenttinget? 

- Man må huske på formålet til Studenttinget og at disse avtalene går på siden 
av dette. 

 
Forslag 1 
Strykning fra Åste linje 92 "At det ikke skal legges begrensninger på hvilke 
kommunikasjonskanaler som kan anvendes for å promotere tilbud"  
 
Forslag 2 
Strykning fra Åste linje 94 "At SoMe kanaler kun skal benyttes som promotering av 
tilbud i situasjoner hvor dette ansees som hensiktsmessig"  
 
Forslag 3 
Strykning fra Åste linje 96 "At det innføres et tak på to (2) publikasjoner på Facebook 
og to (2) publikasjoner på instagram, inklusivt "story-formatet" i begge kanaler"  
 
Forslag 4 
Endring fra Svein-Erik, linje 96: STi skal promotere at tilbudet fra avtalepart finnes, på 
valgfri måte gjennom Facebook eller Instagram inntil to (2) ganger i semesteret. STi 
publiserer ikke innhold hos avtalepart. 
 
Forslag 5 
Tillegg fra Tobias, linje 96: Legge til «i semesteret»  
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Forslag 6 
Tillegg fra Åste linje 100 "Studenttinget skal ikke forplikte seg gjennom kontrakter til å 
bruke egne SoMe-plattformer til promotering av tilbud" 
 
Forslag 7 
Tillegg fra Åste linje 102 "Studenttinget viderefører avtalene med både Schibsted og 
DN men reforhandler innholdet om bruk av SoMe-kanaler"  
 
Forslag 8 
Tillegg fra Åste linje 104 "Studenttinget forlenger avtalen med Dagens Næringsliv for 
et år 01.10.20 - 01.10.21" 
 
Forslag 9 
Tillegg fra Tobias, linje 100: 
«Studenttinget skal ha et tak på avtaleinngåelse med to (2) kommersielle aktører av 
gangen».  
 

Votering 
Forslag 1 vedtas med 5 stemmer for, 1 stemme imot. 
Forslag 2 vedtas med 5 stemmer for, 1 stemme imot. 
Forslag 3 vedtas med 4 stemmer for, 2 stemmer imot. 
Forslag 4 faller som konsekvens for forslag 3. 
Forslag 5 faller som konsekvens for forslag 3. 
Forslag 6 vedtas med 3 stemmer for og 3 stemmer imot- Leders dobbeltstemme 
avgjør at forslaget vedtas. 
Forslag 7 vedtas enstemmig. 
Forslag 8 vedtas med 5 stemmer for, 1 avholdende. 
Forslag 9 faller med 1 stemme for, 5 stemmer imot. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Tobias melder inn dissens til arbeidsutvalgets innstilling. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Studenttinget mener:  

• At arbeidsutvalget skal ha fullmakt til å reforhandle allerede eksisterende avtaler 
på bakgrunn av Studenttingets vedtak.   

• At Studenttinget skal ikke forplikte seg gjennom kontrakter til å bruke egne 
SoMe-plattformer til promotering av tilbud 

• Studenttinget viderefører avtalene med både Schibsted og DN men 
reforhandler innholdet om bruk av SoMe-kanaler 

• Studenttinget forlenger avtalen med Dagens Næringsliv for et år 01.10.20 - 
01.10.21 
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AU-sak 52/20 Studentmobilitet vår 2021 
 
Tobias innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken.  
 
Saken diskuteres. 
 
Elementer fra diskusjon 

- Arbeidsutvalget ønsker ikke å si noe om hvor studenter skal få lov til å dra 
eller ikke, da denne saken handler om aspekt utenfor studentpolitikken. Det er 
derimot viktig at NTNU sørger for god informasjon om prosessen ut til 
studentene. 

Vedtak 
Arbeidsutvalget diskuterer saken. 
 

Eventuelt 
Program til seminar: Åste går gjennom forslag til seminarprogrammet. 
Styrerepresentantene orienterer om programmet til FTV’ene. Åste tar med 
innspillene til utformingen av programmet. 
 
 
Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.10. 
 
Åste Solheim Hagerup /s/     Kine Sørli /s/ 
Leder        Referent 
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