
 
 
 

MØTEREFERAT 
Arbeidsutvalgsmøte 19/21 

 
Dato:02.06.2021 - Møtetid: 12:15-14:30 Møtested: Teams 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: Stine Romundstad, Anna Juell Johnsen, Mathilde Sjøhelle Eiksund, 

Simen Ringdahl og Andreas Knudsen Sund. 
 
Observatører: Simen Ringdahl(styret), Mathilde Eiksund(styret), Hege Spjøtvold. 
 
Forfall: Sigurd Solheim 
 
 
Referent:  Kine Sørli 
 

AU-sak 41/21 Oppdatering av Studenttingets valgreglement 
 
Simen innleder saken og presenterer arbeidet så langt. 
 
Det åpnes opp for diskusjon og spørsmål. 
 
Elementer fra diskusjon: 

- Hvordan skal stemmene vektes? Kan man ha en ordning hvor stemmene får 
mer betydning? 

- Skal man ha kvotering fra fakulteter og studiebyer? Hvor mange valgkretser 
skal man ha? 

- Man må også se på  
- Viktig å samkjøre prosess med reglementsendringer og valgreglement da 

disse henger sammen.  
 

O-sak 49/21 
Referat fra AU-møte 18/21 godkjennes enstemmig. 
 

Eventuelt 
- Overlapp med avtroppende og påtroppende: På grunn av dagens 

smittesituasjon avlyses tur til Oppdal. Det er foreslått at overlappen deles i to deler, 
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med en faglig bolk før sommeren og en bolk med forventingsavklaring og bli-kjent 
etter sommerferien. Det planlegges for at den faglige bolken kan gjennomføres 
både digitalt og delvis fysisk hvis smittevernsreglene åpner for det. Det vil uansett 
bli utfordrende at Gjøvik og Ålesund kommer til Trondheim da. Bolken med 
forventningsavklaring vil skje med sittende og påtroppende, tentativt 10.-12. 
august.   Det er enighet om å dele overlappen i to deler. Forslag til program gås 
gjennom og ansvar fordeles. Utkast ligger under seminarmappa på T-området. 
 

- Statusoppdatering:  
 

o Andreas orienterer om at arbeidsgruppa for reglementsendringer vil møtes 
på fredag.  

o Anna gir en oppdatering om hvordan det går med pantepengesaken. De 
vurderer nå seks organisasjoner.  

o Simon orienterer om prosessen med xx. 
o Kunnskapsdepartementet har sendt ut høring om langtidsplan for høyere 

utdanning. Frist for å sende inn innspill til NTNU er 10. august. Andreas og 
Anna tar ansvar. 

 
Møtekritikk 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet ble hevet 14.30.  
 
Andreas Knudsen Sund /s/    Kine Sørli /s/ 
Leder        Referent 
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