
 
 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 07/21 

 
 Dato: 24.02.2021 - Møtetid: 12.15-14.05 Møtested: Oppredningen/Teams 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: Andreas Knudsen Sund, Stine Romundstad, Svein-Erik Olsen, Sigurd 

Solheim, Simon Løvdal, Anna Juell Johnsen 
 
Forfall:  
 
Observatører: Simen Ringdahl, Mathilde Eiksund, Eivind Rindal (KK) 
 
Referent:  Simen Ringdahl 
 

Da det ikke er noen forhåndsinnmeldte saker til AU-møtet er ikke KK 
invitert. Møtet går derfor hovedsakelig til å ta igjen eventuelt-saker. 

 

O-sak 19/21  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 20/21  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 17/21  Orienteringer fra valgstyret 
Tatt til orientering. 
 

Eventuelt 
Reise til Gjøvik og/eller Ålesund diskuteres. Forslag til datoer er i mai, og selv om det 
er lite som etter planen skal foregå i de tider, så kan vi allikevel klare å planlegge noe 
kult til de dagene. (10-14. mai) 
 
Neste STi-møte er ikke så lenge til, og vi trenger å få tak i nye saker. Simen foreslår 
en sak om kvalitetssikring, som konsekvens av arbeidsseminaret på STi-møtet i 
morgen. Anna kan tenke seg å jobbe med sak om studentprest-tilbud. Mathilde 
minner oss på at det også finnes en potensiell sak som følge av et arbeidsseminar i 
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fjor som omhandlet bærekraft i Exphil. Mange av disse sakene havner på Sigurd, så 
vi må finne ut av hva hans handlingskapasitet er. 
 
Det diskuteres å ha flere sosiale sammenkomster i forbindelse med STi-møter. 
Onsdag 17. mars er en god dato for en slik sammenkomst. 
 
Mathilde og Simen pitcher at aktivt ønsker å få kandidater til styrevalget. Vi setter et 
mål om å «benke» fire stykker innen neste møte.   
 
Vi savner kandidater til KK og til LMNSO. 
 
Cecilie Raustein og Sindre Alvsvåg inviteres inn til møtet. 
Vi diskuterer hvordan vi skal gjennomføre STi-møtet. Det tekniske, og 
stemmesystem. 
 
 
 
 

Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.05. 
 
 
 
Andreas Knudsen Sund /s/    Simen Ringdahl /s/ 
Leder        Referent 
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