
 
 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 20/20 

 
 Dato:30.09.20 - Møtetid: 12.15-14.05 Møtested: Gamle Fysikk 

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

Simon Løvdal, Håkon Gravem Isaksen(fra Eventuelt) 
 
Forfall:  
 
Observatører: Mathilde Eiksund(styret), Simen Ringdahl(styret), Jørgen Sunnvoll (KK) 
 
Referent:  Kine Sørli. 
 
 

O-sak 47/20  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 48/20  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 49/20  Godkjenning av referat fra AU-møte 18/20 og 19/20 
Referatene fra AU-møte 18/20 og 19/20 godkjennes enstemmig. 
 

AU-sak 60/20 Søknad om prosjektmidler fra NTNUI Telemark 
 
Kine innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Forslag 1 
Endring fra Stine, linje 30: Arbeidsutvalget innvilger kr 3 054,- til NTNUI Telemark for 
innkjøp av bøker. 
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Votering 
Forslag 1 vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innvilger kr 3 054,- til NTNUI Telemark for innkjøp av bøker. 
 
 

Eventuelt 
Innspill om campusbaserte smitteverntilpasninger: Mange beslutninger som tas 
sentralt på NTNU med få representanter fra de stedlige campusene i Gjøvik og 
Ålesund. Ofte er det ikke lett å gjøre lokale tilpasninger til beslutninger tatt sentralt. 
Hvordan kan man få inkludert Ålesund og Gjøvik sine synspunkt inn i disse 
prosessene. Det foreslås å skrive et notat til Sentral beredskapsledelse. 
Møte med kontrollkomiteen: KK har luftet tanken om å endre møtetidspunkt for AU-
møtene da ikke alle i KK har mulighet på nåværende tidspunktet. Det er foreslås å 
beholde dagens møtetidspunkt. 
Problemstillinger knyttet til busstreiken: Studentrådene HF og SU har meldt 
bekymring for at studenter ikke kommer seg på campus og til praksis på grunn av 
busstreiken. Saken ble diskutert i dekanmøtet i går og da kom det frem at dette er 
opp til hvert fakultet. NTNU bør på banen slik at dette blir likt for alle.  
Gjøvik-tur: Svein-Erik har bestilt hytte og sett på aktiviteter til turen. Han vil gjerne 
ha innspill til programmet. 
Dagens Næringsliv: Tobias har vært i kontakt med DN om at de utvider kontrakten 
med 1 måned.  
Undervisningsutstyr på sykepleieutdanningen: Sykepleiestudentene har fått 
beskjed om å gå til innkjøp av egne stetoskop o.l. i forbindelse med smitteverntiltak. 
Medisinstudentene får dekket dette utstyret under utdanningen. Ledergruppa vil følge 
opp saken videre. 
Flytting av kontor: Kine orienterer om flytteprosessen. Flytting vil skje etter at  
studentvalget er gjennomført. Det er enighet om å pushe på om å få satt i stand det 
tomme biblioteket på andre siden av gangen. 
 
 

Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 14.05. 
 
Åste Solheim Hagerup /s/     Kine Sørli /s/ 
Leder        Referent 
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