
 
 
 

 
MØTEREFERAT  

Arbeidsutvalgsmøte 23/20 
 

 Dato: 21.10.20 - Møtetid: 12.15 - 14.26. Møtested: Gamle Fysikk 
 
 

Til: Arbeidsutvalget 
Studentrepresentantene i Styret 
Kontrollkomiteen 

 
Til stede: Åste Solheim Hagerup, Simon Løvdal, Tobias Røed, Håkon Gravem 
Isaksen, Svein-Erik Strandabø Olsen, Stine Romunstad, Simen Ringdahl    

 
Forfall:  

 
Observatører: Mathilde Eikesund, Simen Ringdahl, Jørgen Sunnvoll  

 
Referent: Jørgen Sunnvoll 

 
 

 

12.21 O-sak 56/20  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 
 

12.28 O-sak 57/20  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 
 

Enhance 
Skal velges innen 1. November og bør være ny internasjonalt ansvarlig 
Kanskje vi kan få vervet til å følge stilling og ikke person? 
 

Saker til STi-møte? 
Idrettens ivaretakelse i Campusprosjektet 
Klima og miljøetikk i exphil 
Valg 
Blackboard ally? 
Campuspolitisk platform eller noe mer spisset mot Gjøvik? 
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12.59 Bytte av ordstyrer 
Åste forlater møtet. 
Simon tar over som ordstyrer. 
 

AU-sak 64/20 Idrettens ivaretakelse i Campusprosjektet 
Simon innleder saken 
Spørsmål 
Diskusjon 
 
 
13.12 Pause 
 
 

13.18 O-sak 58/20  Godkjenning av referat fra AU-møte 22/20 
Sted må endres til Gjøvik. 
Tidspunkt for møtet må endres til 15. 
Hvem som var tilstede må endres. 
Referat godkjennes med endringene som er nevnt over. 
 

13.20 Eventuelt 
Valg- Kandidat som har trukket seg. 
● Grunnen var fordi det var en venn som hadde meldt på personen for gøy. 
● Oppfattelsen av hva som er gøy er visst ulik hos folk. 

Stand 
- Det diskuteres om folk skal få kaffe før eller etter man har stemt. 
- Stand kanselleres i Gjøvik og satses på å bli digitalt. 
- Vi kjøper boombox 
- Det viktigste vi gjør på stand er å opplyse om hvorfor valg er vitkig 
- Vi kan lage nye videoer 
- Diskusjon om det kan brukes gamle videoer eller ikke. 

Gjennomføring av konstituerende møte 
- Fysisk vs. digitalt. 
- Dumt for representanter og kandidater som er i karantene. 
- Tas opp på kontormøte. 

Orientering rundt eksamen 
- Noen går for alt digitalt 
- Juks blir tatt opp som et argument for å ikke ha digital eksamen 
- Fakultetene har fått en bestilling fra prorektor om at de må kartlegge hvilke 

emner som må/bør være skoleeksamener. Frist 1. November. 
- NV skriver at maksimalt 10% kommer til å bli fysisk. 
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Hvordan håndtere ansatte som avfeier studentrepresentanter 
- Kan ta den ansatte på det der og da, eller i en pause. 
- Vanskelig å håndtere, men man kan det med møteleder om nødvendig. 
- Rutine for utsjekk og innsjekk. 
- Kan bruke mandager til å lufte 

Finansavisen 
- Tobias har snakket med Ninja. 
- Kommunikasjonsavdelingen på NTNU hadde videresendt dette til STi. 
- Det var visstnok bare å si ja, så kunne man få Finansavisen gratis til alle 

studenter uten at STi har noen forpliktelser. 
- NTNU som offentlig organ kan ikke inngå avtale med en privat aktør. 
- Det må ikke foreligge en skriftlig avtale for at Finansavisen skal gi tilbudet. 
- Tobias tar dialogen videre med kommunikasjonsavdelingen 

 
 
14.20 Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet ble hevet 14.26. 
 

 
Åste Solheim Hagerup /s/     Jørgen Sunnvoll /s/ 
Leder        Referent 
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