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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 07/21 

Dato: 06.05.21 - Møtetid: 17:15 
Møtested: Zoom 

 
 
Til:   Arbeidsutvalget 
   Representanter med vara 
   Faste observatører 
 
 
Kopi til:  Styret NTNU 
   Administrasjonen NTNU 
   Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utval 

Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige 
høyskoler 

    Studentmedia 
 
 
Referent:  Kine Sørli  
 
Tellekorps: Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth 
  
Møteleder:  Kine Sørli 
 
 
Til stede:  Eirin Lothe Albriktsen    Gjøvik 
   Mats Syverud    Gjøvik 
   Guled Yusuf Mohamud   Trondheim 
   Nils Oskar Tronrud    Trondheim 
   Maria Victoria Silva    Trondheim 
   Hanne Berit Tuterud Nordølum  Trondheim 
   Bilal Sheikh     Trondheim 
   Åsne Stige     Trondheim 
   Anders Bendiksen    Trondheim 
   Astrid Hilling      Trondheim 

Jonas Låstad    Trondheim 
Fredrik Framhus    Trondheim 
Ragnhild Sødal Gjennestad  Trondheim 
Gina Bjelland    Trondheim 
Anne Cecilie Løvenskiold(vara fra kl. 1745)Trondheim 
Ingvild Fløysand(vara fra kl. 19.15- 20.00)Trondheim 
Peder Botten(vara fra kl. 19.15)  Trondheim 
Markus G. Gaasholt   Ålesund 
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   Torjus Levisen Johansen   Ålesund 
 
Forfall:   
   Ingrid Christine Røgnes  Trondheim 
   Rikke Sjøhelle   Trondheim 
   Silje Reite Moen   Trondheim 
   Simen Killi    Trondheim 
   Theo Houck    Trondheim 

 
 
 

Bakbenk:  Astri Østigaard    Kontrollkomiteen 
   Amalie Farestvedt    Styrerepresentant 
   Jørgen Valseth    Styrerepresentant 
   Simon Løvdal    AU STi 
   Andreas Knudsen Sund   AU STi 
   Einar Isak T. Totland   AU STi 
   Anna Stepan Jarstad   AU STi 
   Anna Juell Johnsen    AU STi 
   Svein-Erik Olsen    VT 
   Ellinor      VT 

Arja Pedersen    FTV - HF 
   Mathias Fossum    FTV-IE 
   Espen Bjørge  
   Benedikt Erikstad Jarovic 
 
 
Kristian Sjøli velges til møteleder. Kine Sørli velges til referent. Amalie Farestvedt og 
Jørgen Valseth oppnevnes til tellekorps. Møteinnkalling og dagsorden godkjennes. 
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STi-sak 28/21 Supplering av varaliste til Studenttinget 
(17.25)  Antall stemmeberettigede: 17 
 
Andreas innleder saken. 
 
Følgende kandidater stiller til valg: 
Silje Marie Nørsett 
Ingrid Lunde 
Peder Botten 
Alina Käthe Storvik 
Ingvild Skogedal Fløysand 
Øystein Fruseth Christiansen 
 
Det stilles spørsmål til kandidatene som er til stede. 
 

Votering 
Kandidatene velges i følgende rekkefølge 

1. Peder Botten 
2. Silje Marie Nørsett 
3. Ingvild Fløysand 
4. Ingrid Lunde 
5. Øystein Fruseth Christiansen 
6. Alina Storvik 

 

Vedtak 
Kandidatene suppleres inn i følgende vararekkefølge: 
5. vara Peder Botten 
6. vara Silje Marie Nørsett 
7. vara Ingvild Fløysand 
8.vara Ingrid Lunde 
9.vara Øystein Fruseth Christiansen 
10. vara Alina Storvik 
 

STi-sak 27/21  Innstilling av studentrepresentanter til 
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningene 
(17.40) Antall stemmeberettigede: 16 
 
Følgende kandidater stiller: 
Marthe Cathrine Ramstad 
Ingen kandidat fra Gjøvik stiller. 
 

Votering 
Kandidaten velges ved akklamasjon. 
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Vedtak 
Marthe Cathrine Ramstad velges som forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningene 
for perioden frem til 31.12.21. 

STi-sak 26/21 Valg til Studenttingets kontrollkomite 
(17.45)  Antall stemmeberettigede: 16 
 
Andreas innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Ingen kandidater stiller. 
 

Votering 
Det foreslås å utsette saken. 
 

Vedtak 
Saken utsettes til neste møte. 
 

Ref-sak 56/21 STi-møte 06/21 
Referat fra STi-møte 06/21 godkjennes enstemmig. 
 

Ref-sak 57/21  AU-møte(ligger på nett) 
Tatt til orientering. 
 

Ref-sak 58/21 AU-medlemmene refererer kort  
Tatt til orientering. 
 
 

Ref-sak 59/21 Referat Styret 
Styrerepresentantene Amalie og Jørgen presenterer seg selv. 

Ref-sak 60/21  Referat fra Studentråd/allmøter  
Fredrik referer fra Studentrådet NV. 
Gina referer fra Studentrådet HF. 
Hanne Berit referer fra Studentrådet ØK. 
 

Ref-sak 61/21 Referat fra Velferdstinget 
Ellinor og Svein-Erik orienterer om hva Velferdstinget har gjort siden nytt 
arbeidsutvalg trådte på 1.juli. 
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Ref-sak 62/21 Referat fra råd, verv og utvalg  
Fredrik orienterer fra Utdanningsutvalget. 
Torjus orienterer fra utvalg for  
 

Ref-sak 63/21 Referat fra SP-DMMH 
Ingen til å orientere. 
 

Ref-sak 64/21 Referat fra NSO 
Torjus informerer om møte i sentralstyre til helgen og vil gjerne ha innspill til sakene 
som skal behandles. 
Andreas orienterer om Avspark-konferanse i starten i august. NSO har den siste 
tiden jobbet mye med stortingsvalget. 
 

Ref-sak 65/21 Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Andreas orienterer om oppnevninger som har AU har gjennomført. 
 

Ref-sak 66/21 Referat fra DION 
Ingen til å orientere. 
 

STi-sak 29/21 Studenttinget fordeler pant fra NTNU i perioden 
2021-2023 
(18.28)  Antall stemmeberettigede: 18 
 
Andreas innleder saken. Det stilles oppklarende spørsmål. 
 
(Pause fra kl. 18.40-19.15) 
 
Saken diskuteres videre. 
 
Forslag 1 
Endring fra Svein-Erik, linje 282: Studentene skal beslutte hvor pantepenger ved 
NTNU skal gå, gjennom studentdemokratiet. Studenttinget og Studentparlamentene 
vedtar mottakere for disse midlene hvert andre år. 
 
 
Forslag 2 
Alternativt, ekstra kulepunkt: 
(Linje 282) Studentene skal beslutte hvor pantepenger ved NTNU skal gå, gjennom 
studentdemokratiet. 
 
Forslag 3 
Tillegg fra Ragnhild linje 284 (kulepunkt 2): ... og tilsvarende avtaler skal innføres for 
studentparlamentene i Gjøvik og Ålesund. 
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Forslag 4 
Tillegg fra Markus, bak eksisterende setning på kulepunkt linje 284: Det oppfordres til 
at studentparlamentene i Gjøvik og Ålesund oppretter liknende avtaler. 
 
Forslag 5 
Studenttinget NTNU vedtar at pant fra NTNUs campus i Trondheim går til Good Food 
Institute i perioden 2021 – 2023. 
 
Forslag 6 
Studenttinget NTNU vedtar at pant fra NTNUs campus i Trondheim går til 
Utviklingsfondet i perioden 2021 – 2023. 
 
Forslag 7 
Studenttinget NTNU vedtar at pant fra NTNUs campus i Trondheim går til Clean Air 
Task Force i perioden 2021 – 2023. 
 
Forslag 8 
Studenttinget NTNU vedtar at pant fra NTNUs campus i Trondheim går til Founders 
Pledge Climate Fund i perioden 2021 – 2023. 
 
 
Det foreslås å gjennomføre prøvevotering. 
Forslag 5 1 stemmer 
Forslag 6 3 stemmer 
Forslag 7 2 stemmer 
Forslag 8 10 stemmer 
 

Votering 
Forslag 1 vedtas med simpelt flertall. 
Forslag 2 faller som konsekvens for forslag 1. 
(Kulepunkt 1 faller som konsekvens for forslag 1) 
Forslag 3 faller. 
Forslag 4 vedtas med 13 stemmer for. 
(Kulepunkt 2) faller som konsekvens for forslag 4. 
(Kulepunkt 3) faller med 12 stemmer mot, 2 stemmer for. 
 
Forslag 5 17 stemmer 
Forslag 6 0 stemmer 
 
Forslag 7 0 stemmer 
Forslag 8 15 stemmer 
 
Forslag 5 7 stemmer 
Forslag 8 10 stemmer 
 
Forslag 8 vedtas med 17 stemmer for. 
 
Det foreslås å åpne strek for å vedta redaksjonell fullmakt. 
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Forslaget faller. 
 
Det stemmes for helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Studenttinget NTNU mener at: 

• Studentene skal beslutte hvor pantepenger ved NTNU skal gå, gjennom 
studentdemokratiet. Studenttinget og Studentparlamentene vedtar mottakere 
for disse midlene hvert andre år. 

• Avtalen med NTNU om at Studenttinget vedtar mottaker for pantepengene 
skal gjøres skriftlig. Det oppfordres til at studentparlamentene i Gjøvik og 
Ålesund oppretter liknende avtaler. 

• Studenttinget NTNU vedtar at pant fra NTNUs campus i Trondheim går til 
Founders Pledge Climate Fund i perioden 2021 – 2023. 
 
 

Pause kl. 20.40 
 

STi-sak 30/21 Revidering av internasjonal plattform  
(20.50)  Antall stemmeberettigede: 17 
 
Anna innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Forslag 1 
Tillegg fra Markus: Arbeidsutvalget får redaksjonell fullmakt. 
 
Forslag 2 
Strykning fra Markus, på linje 33: stryke "etter pandemien" 
Forslag 3 
Tillegg fra Astrid, linje 44: NTNU skal sikre at utvekslingsopphold og emner er 
godkjent som en del av studieplanen før utreise, og sikre at studentene får god nok 
informasjon om krav for godkjennelse.  
 
Forslag 4 
Tillegg fra Ragnhild, linje 44: NTNU skal tilstrebe at utvekslingsopphold og emner er 
godkjent som en del av studieplanen før utreise.  
 
Forslag 5 
Strykning fra Astrid, linje 158-159: Stryke «ved innføring av mer engelskspråklig 
pensum, fag og grad» 
 
Forslag 6 
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Tillegg fra Ragnhild, linje 158-160: «... i de studietilbudene der dette er 
hensiktsmessig.»  
 
Forslag 7- trekkes av forslagsholder 
Tillegg fra Svein-Erik, etter linje 135: Studenttinget mener NTNU må ta ansvar for å 
sikre bolig for innvekslende studenter, uten at eventuell tomgang på bolig hos Sit 
fører til økte leiekostnader for norske studenter. Inkludering skjer best ved å skape 
mangfoldige botilbud. 
 
Forslag 8 
Tillegg fra Svein-Erik, linje 135: Studenttinget mener innvekslende studenter skal 
kunne inkluderes på en helhetlig måte, også gjennom botilbud. NTNU må ta ansvar i 
samarbeid med Sit for å sikre dette på en økonomisk bærekraftig måte. 

 
Forslag 9 
Tillegg fra Gina, linje 87 i sakspapiret: Studenttinget ber om at arbeidsutvalget kommer 
tilbake med en sak som omhandler NTNUs ansvar overfor internasjonale studenters 
boligsituasjon. 
 
 
Forslag 10 
Tillegg fra Fredrik, linje 87 i sakspapiret: ber om at AU kommer tilbake til saken 
vedrørende tomgang på boliger hos Sit som løftet i STi-møtet 09.09.2021 i et senere 
STi-møte. 
 

Votering 
Forslag 1 vedtas enstemmig. 
Forslag 2 vedtas med 11 stemmer for. 
Forslag 3 vedtas enstemmig. 
Forslag 4 faller som konsekvens for forslag 3. 
Forslag 5 faller med 8 stemmer for, 9 stemmer mot. 
Forslag 6 vedtas enstemmig. 
Forslag 7 trekkes av forslagsholder. 
Forslag 8 faller med 3 stemmer for, 11 stemmer mot. 
 
Plattformen vedtas enstemmig. 
Forslag 9 vedtas med 10 stemmer for. 
Forslag 10 vedtas med 9 stemmer for. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Internasjonal plattform 2021 

 
 Denne plattformen beskriver studentene på NTNU sine krav for internasjonalisering 

og ble vedtatt på STi-møte 9.september 2021. 
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Internasjonalisering av akademia er en forutsetning for den globale 
kunnskapsutviklingen, og blir stadig viktigere i norsk høyere utdanning og påfølgende 
arbeidsliv. Internasjonal kunnskapsutveksling skaper bedre kvalitet i utdanningen og 
gir mulighet for økt kunnskapsutbytte, kulturforståelse og utvikling, så vel som 
mangfold ved utdanningsinstitusjonene.  
 
Studenttinget forventer at alle studietilbud ved NTNU har velfungerende ordninger for 
studentutveksling, innveksling, internasjonale studenter og internasjonalisering. 
NTNU må forbedre, tilgjengeliggjøre og prioritere mulighetene for studentutveksling. 
Studenttinget forventer at NTNU jobber aktivt med å utvikle gode avtaler og 
samarbeid med universiteter i resten av verden. Internasjonale studenter og 
studenter på innveksling ved NTNU må innlemmes godt faglig og sosialt av 
universitetet så vel som hos studentfrivilligheten og studentdemokratiet. En stadig 
internasjonalisering av utdanningsløpene på NTNU er viktig for at universitetet skal 
holde tritt med en stadig mer global akademisk verden.  
 
 
Internasjonal studentmobilitet og utveksling 
 
Verdien av internasjonal erfaring i form av utveksling er tydelig, og blir stadig mer 
vektlagt i arbeidslivet. Utvekslingsopphold åpner for at studentene kan tilegne seg 
kompetanse de ikke nødvendigvis hadde utviklet kun ved NTNU, gir dem verdifull 
erfaring med andre kulturer og legger grunnlag for en videre internasjonalisering av 
universitetet.  
 
Studenttinget forventer at utvekslingstilbudet ved NTNU forbedres og tilrettelegges 
slik at alle studenter ved NTNU har en god mulighet for reell utveksling, som 
innebærer utveksling på mer enn tre måneder. NTNU burde ha et spesielt fokus på å 
få opp tallene for inn- og utveksling. Søknadsprosessen for utveksling oppleves nå 
som mangelfull og krevende grunnet lang responstid fra veiledere, vanskeligheter 
med planlegging av fagplan, manglende informasjon både på nettsider og underveis i 
søknadsprosessen og mer. Dette er noe som utvilsomt fører til frafall.  
  
Det er helt essensielt at man tidlig kommuniserer utvekslingsmuligheter for 
studentene, og at det oppleves som en enkel og spennende prosess slik at færre 
mister motivasjonen underveis i søknadsprosessen. Studenttinget forventer at 
studentene får god veiledning før, under og etter utveksling. Dette forutsetter at 
NTNUs veiledere har god oversikt over ordninger for stipend, 
utvekslingsdestinasjoner, språkkrav og fag. NTNU skal sikre at utvekslingsopphold 
og emner er godkjent som en del av studieplanen før utreise, og sikre at studentene 
får god nok informasjon om krav for godkjennelse.  
  
Studentene ved NTNU har krav på gode pakkeløsninger for utveksling med 
samarbeidende utdanningsinstitusjoner, og universitetet burde stadig etterstrebe å 
utvikle nye avtaler og løsninger. Det burde også tilrettelegges bedre for studenter 
som ønsker å finne løsninger for utveksling utenfor pakketilbudene.   
 
Om det skulle oppstå uventede situasjoner underveis i utvekslingsoppholdet er det 
viktig at studentene føler de har NTNU i ryggen. Derfor forventer Studenttinget at 
NTNU er tilgjengelig og behjelpelig for studentene også underveis i 
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utvekslingsoppholdet. Studentene skal ha mulighet til å reise hjem før oppholdet er 
fullført om det skulle oppstå uventede situasjoner som gjør oppholdet vanskelig å 
gjennomføre. I slike situasjoner skal NTNU så langt det lar seg gjøre stille med 
alternativer til fag slik at man har muligheten til å opprettholde tilnærmet normal 
studieprogresjon. NTNU skal ha gode beredskapsplaner og rutiner for å ivareta 
utvekslende studenter dersom kriser eller større nasjonale eller internasjonale 
hendelser skulle inntreffe underveis i oppholdet. 
 
Studentene på rammeplanstyrte utdanninger ved NTNU sliter i større grad med å få 
utveksling til å passe inn i utdanningsløpet enn andre studier, og har ofte mindre 
valgmuligheter når det kommer til utveksling grunnet kollisjon med obligatorisk 
praksis. NTNU må se på løsninger som vil gjøre det mulig for studenter i 
rammeplanstyrte utdanninger å reise på utveksling hvor praksis og emner blir 
godkjent. Reell utveksling over en lengre periode skal være en mulighet for alle 
studenter ved NTNU.  
 
Informasjon 
 
Studenttinget mener at informasjon om utveksling via blant annet nettsider og 
infomøter må oppleves som tilgjengelig, utfyllende, og forståelig. Veiledningstilbudet 
hos internasjonal seksjon og de respektive instituttene og fakultetene før, under og 
etter utvekslingsopphold må styrkes. Prosesser rundt hvilke fag som godkjennes, 
økonomiske forutsetninger, språkkrav, frister, og søknadsprosessen generelt burde 
bli tydeligere og mer forståelig for studentene. Forutsigbarhet knyttet til hvilke fag 
som godkjennes for utveksling og hvorvidt karakterer oppnådd på utveksling kan 
overføres til et norsk vitnemål må forbedres. NTNU må prioritere ressurser for å 
imøtekomme behovet for en utvikling på disse områdene.  
  
Nye utvekslingstilbud 
 
Studenttinget mener muligheten for utveksling som en integrert del av 
utdanningsløpet kan være en positiv utvikling. Ved en eventuell innføring av et slikt 
tilbud skal det ikke gå på bekostning av eksisterende utvekslingstilbud. Det skal 
heller ikke føre til et dårligere utdanningstilbud for de som velger å ikke dra på 
utveksling.  
  
Utvekslingsmuligheter utenom tradisjonell utveksling som kortere utvekslingsopphold 
på en til to måneder og digitale utviklingsmuligheter kan være et godt bidrag til 
utvekslingstilbudet ved NTNU. Det kan spesielt være gunstig for de som går 
studieløp hvor lengre utvekslingsopphold kan være vanskelig, og for studenter som 
av ulike grunner ikke har mulighet til å reise på utveksling over en lenger periode. Det 
er fordelaktig for NTNU å være fleksibel i møte med studenter med ulike behov som 
ønsker å reise på utveksling. Muligheten for kortere eller digitale utvekslingsopphold 
burde derimot ikke gå på bekostning av tradisjonelle utvekslingsmuligheter. Det er 
også klart at man får mer utbytte av lengre utvekslingsopphold av både faglige og 
kulturelle erfaringer, derfor burde dette være den prioriterte løsningen.  
 
  
Inkludering av internasjonale studenter og innveksling 
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NTNU er et anerkjent universitet også utenfor Norge, og tiltrekker seg mange 
innvekslingsstudenter og internasjonale studenter. Disse studentene bidrar til et mer 
internasjonalt miljø ved NTNU, både akademisk og kulturelt, og sørger for 
erfaringsutveksling mellom ulike studiemiljøer fra hele verden. Det er viktig at 
internasjonale studenter og studenter som innveksler for kortere opphold til Norge 
inkluderes og integreres godt både faglig og sosialt. At internasjonale studenter 
innlemmes i all studentvirksomhet ved NTNU er en viktig forutsetning om NTNU skal 
nå sitt mål om å bli mer mangfoldig og inkluderende.  
 
For å sikre at internasjonale studenter som kommer til NTNU blir inkludert på lik linje 
med norske studenter, er det viktig at all informasjon på NTNUs offisielle kanaler og 
på campus er tilgjengelig på norsk og engelsk. Alle internasjonale studenter skal 
tilbys tilstrekkelig norskkurs. Internasjonal seksjon spiller en viktig rolle når det 
kommer til faglig og sosial inkludering av de internasjonale studentene. Spesielt ved 
studiestart er det viktig at internasjonal seksjon kobler de internasjonale studentene 
opp mot studentfrivilligheten. Internasjonal seksjon har derimot ikke alene ansvaret 
for integrering og inkludering av internasjonale studenter. NTNU, studentfrivilligheten 
og studentdemokratiet har alle et ansvar og spiller en stor rolle i inkludering av 
internasjonale studenter. NTNU bør tydeliggjøre denne ansvarsfordelingen for å sikre 
helhetlig gjennomføring av inkluderingsarbeidet. 
 
Studenttinget forventer at NTNU jobber for inkludering av internasjonale studenter og 
innvekslende studenter i hele organisasjonen. Det må foreligge en klar 
ansvarsfordeling på tvers av nivåer, men også internt på de enkelte nivåene. Man må 
sørge for at studentene får tilhørighet til sitt fakultet og institutt, og dermed også kan 
benytte seg av studentrådene, studentdemokratiet og linjeforeninger som 
studiespesifikke tilbud.  
 
Alle kan og bør jobbe for at internasjonale studenter får like gode muligheter til å 
engasjere seg i frivilligheten og andre sosiale tilbud som de norske studentene får. 
Inkludering av internasjonale studenter er også et ansvar for hver enkelt student. 
 
Studentdemokratiet sitt ansvar 
 
Studentdemokratiet ved NTNU har som studentenes tillitsvalgte et like stort ansvar 
for studenter på utveksling, internasjonale studenter og innvekslende studenter, som 
andre studenter.  
 
For at internasjonale studenter ved NTNU skal ha reell påvirkningsmulighet på 
samme linje som de norske studentene, er det helt klart at de må inkluderes bedre i 
studentdemokratiet. Studenttinget skal gjøre Studentdemokratiet mer tilgjengelig og 
synlig for internasjonale studenter på NTNU. 
 
Studenttinget skal tilgjengeliggjøre viktig informasjon på nettsidene sine både norsk 
og engelsk slik at internasjonale studenter får samme innsikt i prosessene som 
foregår i studentdemokratiet som de norske studentene gjør. Studenttinget har som 
studentenes tillitsvalgte en helt spesiell rolle når det kommer til åpenhet ovenfor og 
inkludering av internasjonale studenter. Studenttinget er også et viktig bindeledd 
mellom universitetet og studentene som reiser ut på utveksling. Studenttinget NTNU 
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skal alltid jobbe for å ivareta og imøtekomme interessene til NTNUs studenter i 
utlandet, så vel som NTNUs internasjonale studenter.  
 
Internasjonalisering av utdanning 
  
For å sikre videre internasjonalisering av utdanningstilbudet ved NTNU må man 
sørge for at utdanningsløpene er internasjonalt orientert ved innføring av mer 
engelskspråklig pensum, fag og grader i de studietilbudene der dette er 
hensiktsmessig. Alle studenter ved NTNU bør beherske både norsk og engelsk 
fagterminologi innenfor sine fagmiljø. Alle studieprogram skal ha pensum som bidrar 
til en internasjonal kompetanse innenfor de respektive fagmiljøene. Dette er en 
forutsetning for at NTNU skal fortsette å utdanne attraktive kandidater med 
internasjonal kompetanse.   
 
Det er klart at internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling øker kvaliteten på 
høyere utdanning i Norge. Det spiller også en stor rolle i bredere utenriks-, utviklings- 
og næringspolitiske interesser for Norge som sådan. Ved å utdanne kandidater med 
en bred internasjonal kompetanse vil NTNU bidra til flere aktive, dyktige og attraktive 
framtidige arbeidstakere i Norge så vel som resten av verden. Dermed er NTNUs 
største ressurs for internasjonalisering og promotering av universitetet nettopp 
studentene.  
 

Eventuelt 
- Jørgen informerer om at AU har satt ned Studenttingets valgstyre for høsten 

og oppfordrer alle til å bli med på stand. 
- Simon informerer om at Studenttinget har fått standplass mandag 

13.september og tirsdag 14.september og håper noen melder seg. 
- Guled oppfordrer til å bruke Slack’en mer og ønsker også mer 

profileringsartikler fra Studenttinget. 

Møtekritikk 
Møtekritikken tas til orientering. 
 
 
Møtet heves klokken 22.50. 
 
 
Andreas Knudsen Sund /s/    Kine Sørli /s/ 
Leder        Referent 
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