
 

 

 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 04/21 

 
 Dato: 03.02.2021 - Møtetid: 12.15-14.00 Møtested: Oppredningen/Berg 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: AU, Styrerepresentantene, KK – Eivind Rindal 
 
Forfall:  
 
Observatører:  
 
Referent:  Simen Ringdahl 
 
 

O-sak 09/21  Orienteringer i arbeidsutvalget 

• Simon: Hatt møte med Anne Borg, har plassert folk i temagrupper og 
utvalg. Håkon er i gruppen for læringsareal.  

• Andreas: Har vært i dekanmøtet der det blant annet ble klart at EVU 
skal ta mye plass dette semesteret. Denne satsningen er noe staten må 
hjelpe til å betale for. NTNU planlegger også for at man må ha 
enmetersregelen kommende høst. Krisepakke kom fra regjeringen, 
men mange er misfornøyde med at stipendandelene er for lav. 
Samfundet ber om mer penger til nybygg fra regjeringen. 

• Anna: Har hatt møte med Anja på internasjonal seksjon. Der kommer 
det frem at de er overarbeidet, og at det kan påvirke når internasjonale 
studenter får sitt stipend. Mobilitetsutvalget har ikke skjedd på en stund, 
men seksjonen sier at vi må pushe på slik at NTNU kommer på ballen 
med det. Har hatt møte med Dusken der det kom frem at vi nok har mer 
tid til å skrive noe enn de andre studentdemokratiene i Trondheim. 
Anna tenker at mobilitetsutvalg er det som kommer til å bli det viktigste 
og mest omfattende denne våren.  

• Sigurd: Brukt litt tid til å catche opp med studentrådene, og sakspapir. 
Ønsker å engasjere seg i EVU når den tid kommer.  

• SESO: Er blitt noe pjusk den siste tiden. Gleder seg til 
Studentrådsseminarene som kommer snart. Har deltatt på VT-møte 
som var spennende, men få som tok ordet. Har jobbet med den digitale 
uka som kommer nå ganske snart. 
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• Stine: Har jobbet med å lære opp Lena. Har også tatt opp temaer om 
studentenes mentale helse. Sundebygget er et pågående prosjekt. 
Seminaret kommer, og vanskelig å få et sosialt samarbeid i Ålesund når 
det er så mye digitale møter. 

Tatt til orientering. 
 

O-sak 10/21  Orienteringer fra styrerepresentantene 

• Simen: FTV-forum, hatt møte med SR-ØK og SR-MH med noen 
forventninger. Planlagt for det digitale seminaret som man skal ha til 
helgen. Har deltatt i Innovasjonsutvalget.  

• Mathilde: Forberedelser til seminaret, skal også holde innlegg på IT-
kontaktforum.  

Tatt til orientering. 
 

O-sak 11/21  Godkjenning av referat fra AU-møte 03/21 
Godkjent 
 
 

AU-sak 11/21 Oppnevning av studentrepresentant til komite for NTNUs 
pris for utdanningskvalitet 

 
 
Andreas innledet i saken. 
 

Vedtak 

Sigurd Solheim velges som representant. 
 
 

AU-sak 12/21 Oppnevning av studentrepresentant til Rådet for 
vitenskapsteoretisk forum  

 
 
Andreas innledet i saken. Dette er et initiativ fra Dragvoll. Vi har forslag fra rådet om 
hvem de ønsker i forumet. De har foreslått én kandidat. 
 

Vedtak 

Greger Kristian Røseth Vestgøte velges som representant. 
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Eventueltsaker:  
 

• AUs rolle i STi-møter 

o Simon: AU og ledergruppen skal i minst mulig grad involvere seg i 

diskusjonen, og man skal la STi selv danne debatten.  

o Seso: Ledergruppen kan til en viss grad hjelpe til med å STimulere til 

debatt. 

o Mathilde: Viktig å si i fra til STi hvorfor AU er så stille i diskusjonen.  

o Andreas: Viktig at vi er involvert og at ting bør være tydelig. 

o Simen: Mindre jazzing og mer involvering og anerkjennelse i debatten, 

men ikke meningsbærende. 

o Anna: Fint å være stille, men kunne bidra til å holde debatten gående. 

• Hvordan skal vi legge frem sakskartet? 

o Andreas: Hvordan skal vi legge frem sakene våre etter at 

arbeidsprogrammet blir vedtatt 

o Simon: Ta med seg innspill fra STiminarets saksmyldring. 

• Supplering 

o Kom kun inn én kandidat til Gjøvik. Seso lurer på hvem som må 

supplere kandidater selv om valgkretsen er ulik. KK mener at dette er 

noe som må opp i STi-møte uansett. 

• AV-tjenester: 

o Stine lurer på hvor pengene til utsyr kommer fra, og hvordan det kan bli 

bedre forhold i Ålesund. 

o En runde rundt bordet sier at det er trolig er ulike budsjettposter for hver 

studieby. 

o Vi prøver å ta det gjennom IT-kontaktforum, samt dekanmøter og styret. 

 

Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 14.00. 
 
Andreas Knudsen Sund /s/    Simen Ringdahl /s/ 
Leder        Referent 
 
 
 


