
 
 
 

 
MØTEREFERAT  

Arbeidsutvalgsmøte 02/21 
 

 Dato: 20.01.21 - Møtetid: 12.15 - 15.00. Møtested: Teams 
 
 

Til: Arbeidsutvalget 
Studentrepresentantene i Styret 
Kontrollkomiteen 

 
Til stede: Andreas Knudsen Sund, Simon Løvdal, Anna Juell Johnsen, Sigurd 

Solheim, Svein-Erik Strandabø Olsen og Stine Romundstad.  
  

Forfall: 
Observatører: Jørgen Sunnvoll (KK).  

 
Referent:  Kine Sørli 

 
 

 

O-sak 03/21  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 04/21  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Ingen til stede for å orientere da det er styremøte samtidig som AU-møtet avholdes. 
 

O-sak 05/21  Godkjenning av referat fra AU-møte 01/21 
Referat fra AU-møte 01/21 godkjennes enstemmig. 
 

AU-sak 05/21 Valg av Kontrollkomite 
 
Andreas innleder saken. 
 

Votering 
Helheten ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 
AU-sak 08/21 Valg av studentrepresentant til Utdanningsutvalget 
 
Andreas innleder saken.  
 
Vara ble valgt sist AU-møte. 
 

Votering 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 

AU-sak 09/21 Valg av studentrepresentant til LMU 
 
Andreas innleder saken. 
 

Votering 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 

 

AU-sak 06/21 Oppnevning av studentrepresentant for arb.gruppe om 
livssynveiledning 
 
Andreas innleder saken. 
 
Følgende kandidat stiller: 
Anna Juell Johnsen 
 

Votering 
Kandidaten velges ved akklamasjon. 
 

Vedtak 
Anna Juell Johnsen oppnevnes til studentrepresentant i arbeidsgruppe om 
livssynsveiledning. 
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AU-sak 07/21 Oppnevning av studentrepresentant for arb.gruppe om 
omorganisering av NTNUs Universitetsbibliotek 
 
Andreas innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 

Forslag 
Saken utsettes til neste møte for å innhente mer informasjon om tidsbruk. 
 

Votering 
Forslaget vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Saken utsettes til neste møte for å innhente mer informasjon om tidsbruk. 
 

AU-sak 01/21          Arbeidsprogram for Studenttinget 2020 
 
Andreas innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Elementer fra diskusjon: 

- Arbeidsprogrammet skal være førende til hva Studenttinget og arbeidsutvalget 
skal prioritere det kommende året.  

 
Bærekraft 

- De fleste punktene kan stå under avsnittet om bærekraft. 
- Hva ligger i at NTNU skal legge til rette for miljøvennlig transport? Til og fra 

campus? Mindre reiser i forbindelse med jobb? 
- Det bør også komme frem at bærekraft handler om mer enn bare miljø. 

 
Internasjonalisering 

- Covid-19 må ikke flettes inn i hvert punkt. Det vil selvsagt legge føringer for 
arbeidet i år, men det er også mye annet som kommer inn under dette 
arbeidet.  

 
Læringsmiljø 

- Bruk av campus for studentfrivilligheten bør inn i avsnittet.  
 
Utdanning 

- Veldig bra at praksis er lagt til avsnittet. 
- Viktig å fokusere på at ansatte skal tilegne seg digital kompetanse.  
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Campus 
- Viktig å sørge for at det blir plass til flest mulig av studentorganisasjonene i 

campusutviklingen. 
 
Organisasjon og synlighet 

- Kan man formulere et punkt om at man skal ha et mål om helhetlig profilering 
av studentdemokratiet uten at det blir førende over studentrådene? 

 
Innspillene tas med til videreutvikling av dokumentet. 
 

Eventuelt 
- Studentdemokratiet har fått tilbud på munnbind og Kine lurer på om dette er til 

interesse for Studenttinget. Arbeidsutvalget ser ikke behov for å bestille egne 
munnbind da måloppnåelsen vil være minimal. 

- Simon vil ha innspill til at campus åpnes for studentfrivilligheten igjen. Innspill 
tas med videre til NTNU.  

- Anna har vært i kontakt med DN angående en ny spalte hvor de intervjuer 
studenter/folk som er i jobbsøkerprosess. De ønsker at Studenttinget skal dele 
informasjon om spalten for å finne intervjuobjekter. Spørsmålet er om dette 
går inn under hva Studenttinget kan dele eller ikke. Innspill tas med tilbake til 
DN. 
 

Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
 
 
 
Møtet ble hevet 15.00. 
 
 
 
Andreas Knudsen Sund /s/    Kine Sørli /s/ 
Leder        Referent 
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