
 
 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 21/20 

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

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: Tobias Røed, Stine Romundstad, Åste Hagerup, Simon Løvdal, Håkon 

Gravem Isaksen. 
 
Forfall: Svein-Erik Olsen. 
 
Observatører: Mathilde Eiksund(styret), Simen Ringdahl(styret), Jørgen Sunnvoll (KK) 
 
Referent:  Kine Sørli. 
 
 

O-sak 50/20  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 51/20  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 52/20  Godkjenning av referat fra AU-møte 20/20 
Referat fra AU-møte 20/20 godkjennes med de endringer som kom frem under 
møtet. 
 
 

AU-sak 56-20 Skolepenger for internasjonale studenter 
 
Tobias innleder saken. Simen supplerer. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
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Vedtak 
Arbeidsutvalget diskuterer saken. 
 
 

Eventuelt 
- Prosjekteringsforslag: Møterom i nye lokaler. Håkon har skrevet et utkast 

til å få satt i stand det store rommet tvers over gangen i de nye lokalene og vil 
ha innspill på hva som bør være med i skrivet.  

- Prosesskriv om mistillitsforslag: Åste orienterer om utkast til prosesskrivet 
og tar med innspill videre. 

- Flytting av siste STi-møte. Det foreslås å flytte frem siste Studenttingsmøte 
til 5.november og ha julebord 6.november. 

- Finansavisen til NTNU-studenter: Åste har blitt kontaktet av Finansavisen om 
gratis tilgang for NTNU-studentene. Tobias følger opp saken og se om dette 
skal tas opp i Studenttinget. 

- NSOs sentralstyremøte: Fristen for å sende inn saker til Sentralstyremøtet nr 
2 til NSO er 08.10.20. Åste foreslår at vi sender inn resolusjonen om praksis 
(STi-sak 43/19)  

- Oppnevning av programtillitsvalgte i studentrådene: Simon orienterte om 
bekymringer fra Studentrådet HF om prosessen rundt oppnevninger av PTV’er 
nå skal skje i studentrådet etter et vedtak fra rektor.  

- Debatt om digital undervisning: Åste orienterte om hva hun ønsker å ta opp 
under kveldens debatt. 

- Saker til neste Studenttingsmøte 22. oktober: Det skal være valg til 
Skikkethetsnemda, sak om skolepenger for internasjonale studenter, digital 
utveksling og Forskningslinjer. 

- Fakultetenes håndtering av busstreik: Håkon orienterte om 
tilbakemeldinger fra studentrådene om fakultetenes håndtering av busstreiken.  

 

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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