
 
 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 11/21 

 
 Dato: 10.03.2021 - Møtetid: 10.15-12.05 Møtested: Oppredningen/Teams 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: Stine Romundstad, Svein-Erik Olsen, Simon Løvdal, Anna Juell 

Johnsen og Andreas Knudsen Sund, Sigurd Solheim 
 
Observatører: Simen Ringdahl og Mathilde Eiksund 
 
Referent:  Hege Hoem Spjøtvold 
 

O-sak 28/21  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 29/21  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 30/21  Orienteringer fra valgstyret 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 31/21  Godkjenning av referat fra AU-møte 10/21 
Saken ble utsatt til neste møte 
 
 

Eventuelt 
1. Redaksjonell fullmakt til AU i alle STi-saker: Saken ble diskutert, og AU 

bestemte seg for å ta det opp som en sak til STi, da dette vil gjøre at man får 
bedre flyt i sakene. De bestemte også at dersom saken går gjennom i STi, så 
skal det legges inn i sakspapirmalen at AU har redaksjonell fullmakt i denne 
saken. 

 
 
Pause fra kl. 10.53 – 11.00 
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2. Oppfølgning av internt problem med ITV’er og vanskelige samtaler om psykisk 
helse: Saken ble diskutert: 

- FTVene må bli involvert, og man kan melde inn saken til FTV-forum 
- Utarbeide noen retningslinjer – skal FTVene og konsulentene gjøre 

dette? 
- Hva ser FTVene for seg 
- HR må involveres – kanskje en enkel side på «Innsiden» 
- Hvor skal studentene gå 
- Koble på VT 

Andreas jobber videre med saken og skal se på ressurser 
 

3. STi-saker framover: 
STi-møte i april:   VT-valg 
   Rektors julegave – hvilket formål skal den gå til +  
   pantepenger 
   Redaksjonell fullmakt til AU 
STi-møte i mai: Valg til FTS, FUS, FUL, FUI, Klagenemnda, UU og 

brukergrupper til Campus 
 Internasjonal plattform 
 Bærekraft i utdanningen 
 
Det ble også diskutert andre saker som kan tas opp dersom det blir tid til det, og 
man får tid til å skrive sakspapir. 
 

4. Effektivisering av valg i Studenttinget NTNU: Saken ble diskutert og man kom inn 
på flere løsninger: 

- Bevisstgjøre STi-medlemmene 
- Skille mellom faste valg og arbeidsgrupper 
- Ikke bra med for mye makt til AU 
- FUS, FUL og FUI blir innstilt på allmøter 

Det kom inn en del innspill, og saken vil bli tatt opp igjen senere. 
 

5. Hva skal vi gjøre med NSO sitt landsmøte? Saken ble diskutert, og man ble enige 
om å samle NTNU-delegasjonen på Thon Prinsen 

 
 
 

Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 12.05 
 
 
 
Andreas Knudsen Sund /s/     Hege Hoem Spjøtvold /s/ 
Nestleder        Referent 
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