
 
 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 12/21 

 
 Dato: 07.04.2021 - Møtetid: 12.15-15.00 Møtested: 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: Håkon Gravem Isaksen(sette-KK), Simen Ringdahl og Mathilde Eiksund 
 
Referent:  Kine Sørli 
 
Ingen fra KK til stede. Håkon Gravem Isaksen foreslås som sette-KK. 
 
Forslaget vedtas enstemmig. 
 

O-sak 32/21  Godkjenning av referat fra AU-møte 10/21 og 11/21 
Referat fra AU-møte 10/21 og 11/21 godkjennes enstemmig. 
 

AU-sak 23/21 Valg til Velferdstinget 21/22 
 
Andreas innleder saken. 
 

Votering 
Saken sendes enstemmig til Studenttinget. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 

AU-sak 25/21 Valg av representant til Utdanningsutvalget 
 
Andreas innleder saken. 
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Det foreslås å oppdatere stillingsinstruksen til UU-representantene på sikt.   
 

Votering 
Saken sendes enstemmig til Studenttinget. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 

AU-sak 26/21  Valg av studentrepresentanter til Utvalg for likestilling 
og mangfold ved NTNU 
 
Andreas innleder saken. 
 
Det diskuteres om saken skal tas opp på STi-møtet 15.april eller 6.mai. 
 
Det foreslås å sende saken til Studenttingsmøte 6.mai. 
 

Votering 
Saken sendes enstemmig til STi-møtet 6.mai. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 
(Pause fra kl. 12.45 til 12.50) 

AU-sak 24/21 Mottakere av NTNUs julegave og pantepenger 
 
Andreas og Anna innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Elementer fra diskusjon: 

- Bør pantepengene heller gå til norske tiltak?  
- Hva er målet med saken? Kan man avvente med å bestemme hvor 

pantepengene skal gå til? 
- Hvilke prinsipper skal ligge til grunn for valg av mottakerorganisasjon for 

pantepengene? Bør saken heller omhandle prinsipper fremfor å bestemme 
hvilken organisasjon som bør få pantepengene? 
 

 
Forslag 1  
Endring fra Simon, linje 183-188: Midlene som samles inn via pant på NTNUs 
campus skal tildeles et formål som er vurdert til å være blant de beste på sitt område, 
etter objektive bevis og kunnskapsbaserte vurderinger, eller særdeles solid 



31.05.2021 3 
 

argumentasjon om forventet effekt. Tilsvarende vurderinger bør også ligge til grunn 
for andre bidrag NTNU eller Studenttinget gir.  
 
Forslag 2 
Strykning fra Simen, linje 189-190:   
Clean Air Task Force (CATF) skal motta midlene samlet inn via pant på NTNU sine 
campus i perioden 2021-2023. Studenttinget gjør en ny vurdering i 2023.  
 
Forslag 3 
Tillegg fra Simen, linje 189-190: Studenttinget skal gjøre en kvalifisert vurdering av 
hvem midlene mottatt gjennom pant på NTNU skal gis til.   
 

Votering 
Forslag 1 vedtas enstemmig. 
Forslag 2 vedtatt enstemmig. 
Forslag 3 faller med tre imot og 2 avholdende. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Studenttinget NTNU mener at: 

• NTNUs julegave skal utrette en størst mulig forskjell, og valgt formål bør være 
vurdert til å være blant de beste på sitt område, etter objektive bevis- og 
kunnskapsbaserte vurderinger, med bakgrunn i rammeverk som GiveWell, 
Founders Pledge eller tilsvarende.  

• Det skal være en studentrepresentant med på å bestemme mottaker av 
NTNUs julegave.  

• Midlene som samles inn via pant på NTNUs campus skal tildeles et formål 
som er vurdert til å være blant de beste på sitt område, etter objektive bevis- 
og kunnskapsbaserte vurderinger, eller særdeles solid argumentasjon om 
forventet effekt. Tilsvarende vurderinger bør også ligge til grunn for andre 
bidrag NTNU eller Studenttinget eventuelt gir. 

  
 
(Pause fra 14.06-14.15) 
 

Eventueltsaker 
- Simon oppfordrer til at vi sender ut praktisk informasjon til STi-møtet med 

dagsorden. Dette gjelder for eksempel refusjon av mat. 
- Simon har snakket med en tidligere STi-representant om at vedkommende 

kunne tenke seg ansvar for grafisk profilering for Studenttinget. Dette må sees 
i sammenheng med lønnsbudsjett og andre prosjekt 

- Det diskuteres gjennomføring av neste STi-møte. Møtet blir digitalt. Forslag til 
dagsorden blir sendt ut senest mandag. 
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- Rekruttering av valg til UU: Det diskuteres hvordan man kan finne kandidater 
til valg av UU. Alle har ansvar for å snakke med mulige kandidater frem til 
Studenttingsmøtet 15.april 

- Valgstyret gir en orientering om status i styrevalget. Kandidatkvelden vil skje 
som pauseunderholdning under Studenttingsmøtet 15.april. Alle oppfordres til 
å dele informasjon om valget i sosiale medier i tiden fremover. 

- Håkon vil ha innspill til hvor politisk aktiv han bør være i AU-møtene, siden 
han ikke er valgt. Det er ingenting i veien formelt sett for at han kan komme 
med politiske meninger. Det er enighet i ledergruppa om at han kan fortsette 
som han har gjort hittil. 

- Andreas lurer på om noen vil være med på FTV-forum for å legge frem saken 
om psykisk helse blant studenter. Stine blir med. 

- Svein-Erik ber alle om å tenke på løsninger for hvordan samlingen rundt LM-
NSO kan foregå. Saken følges opp på morgenmøte torsdag. 

 

Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.00. 
 
 
 
Andreas Knudsen Sund /s/     Kine Sørli /s/ 
Nestleder        Referent 
 
 
 


	O-sak 32/21  Godkjenning av referat fra AU-møte 10/21 og 11/21
	AU-sak 23/21 Valg til Velferdstinget 21/22
	Votering
	Vedtak

	AU-sak 25/21 Valg av representant til Utdanningsutvalget
	Votering
	Vedtak

	AU-sak 26/21  Valg av studentrepresentanter til Utvalg for likestilling og mangfold ved NTNU
	Votering
	Vedtak

	AU-sak 24/21 Mottakere av NTNUs julegave og pantepenger
	Votering
	Vedtak

	Eventueltsaker
	Ris og ros

