
 
 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 09/21 

 
 Dato: 17.03.2021 - Møtetid: 10.15-12.00 Møtested: Oppredningen/Teams 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: Stine Romundstad (fra O-sak 25/21), Svein-Erik Olsen, Simon Løvdal, 

Anna Juell Johnsen og Andreas Knudsen Sund, Sigurd Solheim  
 
Forfall:  
 
Observatører: Simen Ringdahl, Mathilde Eiksund, Cecilie B. Raustein (KK, t.o.m. AU-

sak 22/21) 
 
Referent:  Kine Sørli 
 

O-sak 27/21  Godkjenning av referat fra AU-møte 09/21 
Referat fra AU-møte 09/21 godkjennes enstemmig. 
 

AU-sak 22/21 Oppnevning av studentrepresentant til Utvalg for 
utdanningsfaglig kompetanse 
 
Andreas innleder saken. 
 
Følgende kandidat stiller: 
Torjus Levisen Johansen 
 

Votering 
Kandidaten velges ved akklamasjon. 
 

Vedtak 
Torjus Levisen Johnansen oppnevnes til Utvalg for utdanningsfaglig kompetanse. 
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O-sak 24/21  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 25/21  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 26/21  Orienteringer fra valgstyret 
Simen orienterer om hva som er gjort hittil. Fremover skal de fokusere på grafisk 
design, planlegge kandidatkveld og legge plan for promotering før og under valget. 

Eventuelt 
- Kommunikasjon mellom møtene: Andreas oppfordrer alle til å bli flinkere til 

å orientere om hva som skjer i mellomtiden. Gjerne videresende e-poster som 
kan være interessante for flere og bruke Teams.  

- Check-in: Alle må registrere oppmøte på kontoret i Check in fra og med i dag.  
- Felles promoteringsvideo med studentrådene: Studentrådene har tatt 

initiativ til en felles promoteringsvideo, hvor Studenttinget også er spurt til å 
delta. Studenttinget har allerede en video fra 2017, så spørsmålet er om 
denne dekker behovet. Man kan lage en video til som kan supplere den andre 
videoen. AU er åpne for å bli med videre i prosessen. Andreas vil følge opp.  

- Spørsmål til valgomat: Simen orienterer om utkast til spørsmål til 
valgomaten. Arbeidsutvalget kommer med innspill underveis.  

- Praktisk gjennomføring av Studenttingsmøte: Det diskuteres om man skal 
tilrettelegge for å delta digitalt, eller kun tilby stream på STi-møtet. Ingen har 
meldt at de ikke kan delta fysisk, så det satses på å kun tilby stream. 

 

Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 11.57. 
 
 
 
Andreas Knudsen Sund /s/     Kine Sørli /s/ 
Nestleder        Referent 
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