
 
 
 

MØTEREFERAT 
Arbeidsutvalgsmøte 16/20 

 
 Dato:02.09.20 - Møtetid: 12.15-13.55 Møtested: Gamle Fysikk 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: 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 38/20  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 39/20  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 40/20  Godkjenning av referat fra AU-møte 14/20 og 15/20 
Referat fra AU-møtene 14/20 og 15/20 godkjennes enstemmig. 
 
 

AU-sak 53/20 Oppnevning av studentrepresentant til byggeprosjekt for 
Sintef Energi  
 
Åste innleder saken. 
 
Følgende kandidater stiller: 
Annik Riis – Elektro bachelor – ITV ved IES 
Ingebrigt Stamnes Reinsborg – Master kybernetikk – ITV ved ITK 
 
Saken utsettes da det ikke har kommet inn noen kandidatskjemaer fra kandidatene. 
Saken tas på e-post. 
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Votering torsdag 3.september 
Annik Riise: 5 førstestemmer og 1 andrestemme 
Ingebrigt Stamnes Reinsborg: 1 førstestemme og 4 andrestemmer 
 
Annik Riise ble valgt. 
 

Vedtak 
Annik Riise oppnevnes som studentrepresentant i byggeprosjektet for Sintef Energi. 

Eventuelt 
Opprop fra studentorganisasjonene: Åste har skrevet et utkast til opprop fra 
studentorganisasjonene angående stenging av campus kl. 20.00. Det foreslås å 
sende det ut til alle studentorganisasjonene om de vil stille seg bak oppropet. Åste 
tar med seg innspill 
Edruvakt på seminar: Etter «loddtrekning» ble det Åste og Mathilde. Svein-Erik 
tilbød seg å være det da han skal være konferansier og erstatter da Åste. 
Samarbeid med Debatt-gjengen på Samfundet: Samfundet er positive til å 
samarbeide om onsdagsdebatt 7.oktober. Temaet for møtet vil være digital 
undervisning. Mathilde ønsker innspill til møte i neste uke. De som ønsker å bli med 
på møtet, er hjertelig velkomne. 
Fulle busser til campus: Simen orienterer om innspill fra studentrådet HF om fulle 
busser til campus, spesielt før første forelesning og etter siste forelesning. 
Organisasjonsdirektøren er i dialog med AtB kontinuerlig. Årsaken er at kapasiteten 
hos AtB er sprengt på ressurser. Kan Studenttinget oppfordre NTNU til å kontakte 
andre aktører? 
Studentmobilitet våren 2021: Tobias hadde møte med Internasjonal seksjon og 
orienterer om hva som ble diskutert der. Fristen for å søke om utveksling er tre uker 
før fristen for å ta en beslutning om utveksling generelt på NTNU. Tobias ønsker 
innspill til hva Studenttinget bør mene i denne situasjonen. Det er mye usikkerhet 
rundt denne problemstillingen. Tobias sender en e-post til alle FTV’ene og ber om 
innspill. 
Innspillsmøte med Nikolai Astrup: Simen orienterer om et digitalt innspillsmøte 
med kommunal- og moderniseringsministeren.  
Samarbeid med Under Dusken: Mathilde skal ha et møte med Under Dusken på 
fredag om et eventuelt samarbeid.  
 
Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 13.55 
 
Åste Solheim Hagerup /s/     Kine Sørli /s/ 
Leder        Referent 
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