
 

 

 
 

MØTEREFERAT 
Arbeidsutvalgsmøte 20/21 

 
Dato:09.06.2021 - Møtetid: 10.15-11.45 Møtested: Teams 

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

Simen Ringdahl, Svein-Erik Olsen og Andreas Knudsen Sund. 
 
Observatører: Simen Ringdahl(styret), Mathilde Eiksund(styret), Astri Østigaard(KK). 
 
Forfall: Sigurd Solheim, Simon Løvdal 
 
 
Referent:  Mathilde Eiksund og Kine Sørli 
 

O-sak 52/21  Godkjenning av referat fra AU-møte 19/21 
Godkjennes enstemmig med endringer som kom frem i møtet. 
 

AU-sak 41/21 Oppnevning av studentrepresentant til felles styringsgruppe 
for kvalitetssystemet og innføringsprosjekt studieplanverktøy (KASPER) 
 
Følgende kandidat stiller: 
Sigurd Solheim 
 

Votering 

Kandidaten velges ved akklamasjon. 
 

Vedtak 

Sigurd Solheim oppnevnes som av studentrepresentant til felles styringsgruppe for 
kvalitetssystemet og innføringsprosjekt studieplanverktøy (KASPER). 
 

AU-sak 42/21 Oppnevning av studentrepresentant FTS Arbeidsgruppe A2  
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Følgende kandidat stiller: 
Erik Hundstad 
 

Votering 

Kandidaten velges ved akklamasjon. 
 

Vedtak 

Erik Hundstad oppnevnes som studentrepresentant til felles styringsgruppe for 
kvalitetssystemet og innføringsprosjekt studieplanverktøy. 
 

O-sak 50/21  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 51/21  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

 

Eventuelt 
- Selskapsmiddag for STi under UKA21: STi har fått forespørsel om vi er 

interesserte i å ha en selskapsmiddag under UKA. Ideen luftes i ledergruppa. 
Det er positiv stemning og det foreslås å lodde stemningen innad i STi. Det 
bør legges i forbindelse med STi-møte. Sosialkomiteen tar ansvar for videre. 

- Overlapp- status planlegging: Alle orienterer litt om hvor de ligger i 
planleggingen med bolker.  

- Sjekk på hva som må gjøres før sommerferien: Studiestart må planlegges 
før man tar ferie. Lurt å legge en plan for sosiale medier. Det foreslås å ta et 
eget møte fredag 10.juni kl. 13.00 på hva som bør være klart før man tar ferie. 

- Videre arbeid med reglement: Simon minner om at de som er ferdige til 
sommeren, må sørge for god overlapp. 

- Studentrepresentant i fordeling av tidligere rektorpotten: Kine orienterer 
om at det har kommet forespørsel om en studentrepresentant til 
utdelingsarbeidet. Mer informasjon er sendt ut på e-post. 

 
Møtekritikk 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet ble hevet 11.45.  
 
Andreas Knudsen Sund /s/    Kine Sørli /s/ 
Leder        Referent 
 
 
 


