
 
 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 19/20 

 
 Dato:23.09.20 - Møtetid: 10.00 Møtested: Gamle Fysikk 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: Tobias Røed, Svein-Erik Olsen, Stine Romundstad, Håkon Gravem 

Isaksen, Åste Hagerup, Simon Løvdal. 
 
Forfall:  
 
Observatører: Mathilde Eiksund(styret), Simen Ringdahl(styret), Cecilie B. Raustein 

(KK- frem til første evt.sak), Jørgen Sunnvoll (KK fra AU-sak 56/20) 
 
Referent:  Kine Sørli. 
 

O-sak 44/20  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 45/20  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 46/20  Godkjenning av referat fra AU-møte 18/20 
Referat fra AU-møte 18/20 godkjennes med de endringer som kommer frem under 
møtet. 
 

AU-sak 43/20 Oppnevning av studentrepresentanter til FUI 
 
Kine innleder saken. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
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AU-sak 44/20 Oppnevning av studentrepresentant til FUL 
 
Kine innleder saken. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 
 

AU-sak 57/20 Supplering av studentrepresentant til arbeidsgruppe for 
undervisningsarealer i nybygg Elgeseter gate 10 
 
Simon innleder saken. 
 
Følgende kandidat har stilt: 
Børge Bruteig 
 

Votering 
Kandidaten velges ved akklamasjon. 
 

Vedtak 
Børge Bruteig suppleres inn til arbeidsgruppe for undervisningsarealer i nybygg 
Elgeseter gate 10. 
 

AU-sak 58/20 Oppnevning av studentrepresentant til 
Utdanningskvalitetsprisen 2021 
 
Kine innleder saken. 
 
Følgende kandidat stiller: 
Håkon Gravem Isaksen 
 

Votering 
Kandidaten velges ved akklamasjon. 
 

Vedtak 
Håkon Gravem Isaksen velges som studentrepresentant til komite for 
Utdanningskvalitetsprisen 2021. 
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AU-sak 59/20 Oppnevning av studentrepresentanter til jury for utlysning 
av prosjekt Toppundervisning 
 
Kine innleder saken. 
 
Følgende kandidater stiller: 
Mathilde Eikesund 
Simen Ringdahl 
 

Votering 
Kandidatene velges ved akklamasjon. 
 

Vedtak 
Mathilde Eikesund og Simen Ringdahl velges til studentrepresentanter jury for 
utlysning av prosjekt Toppundervisning 
 

Eventuelt 
Lukket sak- Det diskuteres om navnet til de det stilles mistillitsforslag mot skal 
offentliggjøres i innkallingen. Det er enighet om at navn ikke offentliggjøres, men 
utfallet vil bli offentliggjort i referatet. Sakene vil bli tatt i den rekkefølgen de kom inn i.  
 
 

AU-sak 56/20 Skolepenger for internasjonale studenter  
 
Tobias innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Det diskuteres om saken skal behandles som diskusjonssak fremfor vedtakssak. 
 
Forslag 
Tillegg fra Tobias, linje 196 «Det skal innføres en moderat studieavgift for 
internasjonale studenter.»  
 
Det tas en votering om hvilken skal som skal tas på neste STi-møtet. Det er flertall 
for å ta AU-sak 54/20 fremfor AU-sak 56/20. 
 

AU-sak 54/20 Digital utveksling 
 
Håkon innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Forslag 1 
Endring fra Åste, linje 135: "NTNU må fortsette å prioritere fysisk utveksling"  
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Forslag 2 
Tillegg fra Åste, linje 140: "Digital utveksling kan vanskelig erstatte både det faglige 
og kulturelle utbyttet ved fysisk utveksling"  
 
Forslag 3 
 
Tillegg fra Åste, linje 140: "NTNU skal arbeide for økt digital studentmobilitet mellom 
egne campuser og studiebyer"  
 
Forslag 4 – trekkes av forslagsholder 
Tillegg fra Åste, linje 140 "NTNU skal arbeide for økt digital utveksling mellom egne 
campuser og studiebyer"  
 
Votering 
Forslag 1 vedtas enstemmig. 
Forslag 2 vedtas med 5 stemmer for og 1 stemme imot. 
Forslag 3 vedtas enstemmig. 
Forslag 4 trekkes av forslagsholder 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Studenttinget mener: 

• At NTNU må fortsette å prioritere fysisk utveksling. 
• At NTNU skal utrede for hvordan digital utveksling kan operasjonaliseres og 

integreres i studietilbudet. 
• At NTNU skal være en pådriver for nye modeller innen studentmobilitet gjennom 

nasjonalt og internasjonalt samarbeid.  
• At digital utveksling kan vanskelig erstatte både det faglige og kulturelle utbyttet 

ved fysisk utveksling. 
• At NTNU skal arbeide for økt digital studentmobilitet mellom egne campuser og 

studiebyer. 
 

Eventuelt 
- Håkon orienterer om et planleggingsmøte med Øyvind Hauge om 

studentrekruttering og studentkommunikasjon. 
- Åste orienterer om at medarbeidersamtaler som ble utsatt i neste uke tas i neste 

uke. 
- Simon orienterer om flytting av studentdemokratiets lokaler fra Gamle Fysikk til 

Berg/Oppredningen. Det vil være mulighet til å bli med og se lokalene 
førstkommende fredag. 

- Det diskuteres om ledergruppa skal prioritere tur til Gjøvik og Ålesund i stedet 
for til DTU. Avgjørelses tas under kontormøtet på mandag. 

- Åste lurer på om det er noen som kan ta ulike møter på mandag. 
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Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 14.00. 
 
Åste Solheim Hagerup /s/     Kine Sørli /s/ 
Leder        Referent 
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