
 

 

 
 

 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 24/20 

 
 Dato: 28.10.20 - Møtetid: 12.15 - 14.45. 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, Simen Ringdahl    
 

Forfall: Stine Romunstad 
 

Observatører:  Mathilde Eikesund (under O-saker og eventuelt), Simen 
Ringdahl(under O-saker og eventuelt) og Øystein Christiansen fra 
NTNUi (under O-saker og AU-sak 64/20), Jørgen Sunnvoll (kom på 
slutten av AU-sak 70/20) 

 
Referent og sette KK: Hege Hoem Spjøtvold 

 
 

 

O-sak 59/20  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 60/20  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 61/20  Godkjenning av referat AU-møte 23/20 
Godkjent uten endringer. 
 

AU-sak 64/20 Idrettens ivaretakelse i Campusprosjektet 
Øystein Christiansen innledet i saken 
Det ble stilt spørsmål før det ble gått til debatt 
Diskusjon 
Sjekk linker og legg ved kart 
Er det tenkt på eventuelle parkeringsplasser under bakken 
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Votering: Enstemmig  
 
AU’s innstilling: 
Studenttinget NTNU mener at 

- NTNU skal regulere for nytt idrettsbygg i SP. Andersens veg 23 

- NTNU skal etablere en fylling i Høgskoledalen som også dekker dagens fotballbane 

i starten av byggingen i campusprosjektet 

- NTNU skal tilbakestille alle idrettsarealer som berøres av campusprosjektet til minst 

den standarden anlegget hadde før prosjektstart 

- NTNU skal gjennom campusprosjektet arbeide for en aktiv campus som 

tilrettelegger for lavterskel aktivitet 

 
 

AU-sak 61/20 Innstilling på studenter til Skikkethetsnemnda 
Utsatt til fredag 
 
 
 

AU-sak 65/20 Valg av studentrepresentant til FUS 
Åste S. Hagerup innledet saken 
 
Votering: Enstemmig vedtatt om at saken sendes til STi 
 
AU’s innstilling: 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 
 
 

AU-sak 66/20 Valg av studentrepresentant til FUL 
Åste S. Hagerup innledet saken 
 
Votering: Enstemmig vedtatt om at saken sendes til STi 
 
AU’s innstilling: 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 
 
 

AU-sak 67/20 Valg av studentrepresentanter til FUI 
Åste S. Hagerup innledet saken 
 
Votering: Enstemmig vedtatt om at saken sendes til STi 
 
AU’s innstilling: 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 
 
 



 

03.11.2020 3 

 

AU-sak 68/20 Valg av studentrepresentanter til Klagenemnda 
Åste S. Hagerup innledet saken 
 
Votering: Enstemmig vedtatt om at saken sendes til STi 
 
AU’s innstilling: 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 
 
 
 

AU-sak 69/20 Valg av studentrepresentanter til LMU 
Åste S. Hagerup innledet saken 
 
Votering: Enstemmig vedtatt om at saken sendes til STi 
 
AU’s innstilling: 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 
 
 

AU-sak 41/20 Klima-og miljøetikk i Ex.Phil 
Håkon G. Isaksen innledet i saken 
Det ble en spørsmålsrunde før det ble gått til debatt 
 
Diskusjon 
Linkene fungerer ikke 
Navneendring: 
«Klima- og miljøetikk i utdanningen» eller studieprogrammene 
Bærekraft 
Se på noen fagmiljø/studieprogram som har bærekraft - livssyklusanalyse 
Flytt fokuset litt bort fra ex.phil og skriv litt om andre ting vi har 
 
Sett opp modell 1, 2, 3 
Forslag til punkt til diskusjon fra Åste «Bør alle studieprogram ha klima-og miljøetikk i 
utdanningen? 
 
AU’s innstilling: 
«Saken blir sendt til STi som en diskusjonssak» 
 
 

AU-sak 70/20 Avtale mellom Studenttinget og Finansavisen 
Tobias Røed innledet i saken 
Det ble en spørsmålsrunde før det ble gått til debatt 
Orientere STi om saken. Det er ingen forpliktelser i avtalen 
 
Votering: Vedtatt mot 1 avholdende 
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Vedtak: 
«AU inngår avtalen med Finansavisen etter orientering på STi-møte den 5. 
november» 
 

AU-sak 71/20 Sakspapirer til konstituerende møte 
 
Innkalling til konstituerende møte. Saken vil bli sendt ut i dag, ønsker å fylle ut 
sakene litt mer. – AU-sak 71/20 
 
 
Innstilling: 
«AU sender ut kunngjøring og sakspapirer til konstituerendemøte i dag» 
 
 

Eventuelt 
1) Skal vi gjennomføre de neste STi-møtene fysisk? 

Åste mener at vi bør kjøre fysiske STi-møter ut året. 
Alternativ dersom konstituerendemøte må være digitalt, så er alternativ å 
samle kandidatene og ordstyrer sammen og streame til representantene. 
Andre alternativ er å ha et heldigitalt møte. Digital backup-løsning må vi ha. 
Hva gjør vi dersom vi har kandidater i karantene – fysisk, hybrid eller 
heldigital? Dersom det blir hybrid så må det være dobbelmøteledelse.  
  
 

2) Fordeling av ansvar på julebordet  
Konfreansier: (Seso – juleedition er backup)/ spørre Åsne, (Erik, Anders kan 
også være aktuelle) 
Festtale? 
Andre taler: Åste 
Husk smittevernsreglene 
Bordkort med bordkart 
 

3) Overlapp - tidspunkt (kan utsettes)  
Forslag 6-8 januar inkl avtroppende (Seso er opptatt fra 8-12) 
Det blir overlapp 5-7 januar 
 
 

4) Skal i møte med Asheim og Nakstad på torsdag. Jeg vil ha innspill til tips på 
spørsmål eller saker jeg kan løfte. Det kom en del innspill 
 
 

5) Praktisk gjennomføring av konstituerende 
Her ble det snakket litt rundt møte 
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Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
 
 
 
Møtet ble hevet 14.45. 
 
 
 
 
 
Åste Solheim Hagerup /s/     Hege Hoem Spjøtvold /s/ 
Leder        Referent 
 


