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MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 21/21 

 
 Dato: 25.08.2021 - Møtetid: 12.15 Møtested: Teams 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: Simon Løvdal, Anna Juell Johnsen, Sigurd Solheim og Andreas 

Knudsen Sund, Anna Stepan Jarstad og Einar Isak Torvik Totland 
 
Observatører: Håkon Gravem Isaksen(sette-KK), Jørgen Valseth og Amalie Farestvedt 

(styrerep) 
 
Forfall:  
 
Referent:   Kine Sørli 
 

O-sak 58/21  Godkjenning av referat fra AU-møte 21/21 
Referat fra AU-møte 21/21 godkjennes enstemmig. 

 

AU-sak 46/21  Innstilling av studentrepresentanter til forvaltningsutvalget 
for   ingeniørutdanningen – FUI 
 

Andreas innleder saken. 

Det opplyses at funksjonstiden til FUI-vervet for Trondheim er frem til 31.12.21. 

Votering 
Det stemmes over helheten. 

Helheten vedtas med de endringer som kom frem under møtet. 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
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AU-sak 47/21  Oppnevning av studentrepresentant til innovasjonsutvalget 
(Kl.  

Andreas innleder saken. 

 

Følgende kandidater stiller: 

Jørgen Valseth 

Einar Isak T. Totland 

 

Det stilles spørsmål til kandidatene.  

Votering 
Einar: 4 stemmer 

Jørgen: 2 stemmer 

 

Vedtak 
Einar Isak Totland velges til studentrepresentant i Innovasjonsutvalget ved NTNU. 

 

AU-sak 50/21  Studenttinget fordeler pant fra NTNU 
 
Andreas innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres.  
 
Forslag 1 
Tillegg fra Simon: "Studenttinget NTNU vedtar at pant fra NTNUs campus i 
Trondheim går til Good Food Institute for perioden 2021 - 2023" 
 

Votering 
Forslag 1 faller på grunn av stemmelikhet. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Studenttinget NTNU mener at: 
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• Studenttinget vedtar mottakere for disse midlene hvert andre år 
• Avtalen med NTNU om at Studenttinget vedtar mottaker for pantepengene 

skal gjøres skriftlig 
• Det er ønskelig at Studentparlamentene i Gjøvik og Ålesund vurderer å 

samkjøre de lokale ordningene med miljøorganisasjonen som mottar pant fra 
campus i Trondheim 

 
(Pause fra kl. 13.00-13.08) 

AU-sak 49/21  Revidering av Internasjonal Plattform 
(Kl. 13.10) 
Anna innleder saken. 
 
Saken diskuteres 
 
Forslag 1 
Endring fra Jørgen, linje, 58: "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." 
 
Forslag 2 
Tillegg fra Amalie, linje 121: Legge til: "NTNU bør tydeliggjøre denne 
ansvarsfordelingen for å sikre helhetlig gjennomføring av inkluderingsarbeidet." 
 
Forslag 3 
Endring fra Simon, linje 145: "Studenttinget skal tilgjengeliggjøre viktig informasjon 
på nettsidene [...]" 
 

Votering 

Forslag 1 vedtas enstemmig. 
Forslag 2 vedtas enstemmig. 
Forslag 3 vedtas enstemmig 

Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Studenttinget vedtar Internasjonal plattform med de endringer som kommer frem 
under saken. 
 
(Pause fra kl. 13.30-13.35) 

O-sak 56/21  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
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O-sak 57/21  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

Eventuelt: 
Koronasituasjonen og arrangementer i STi’s regi: Anbefalingene fra NTNU er at 
man kan gjennomføre arrangement uten alkohol for under 50 deltakere. Det foreslås 
å kutte sosial samling på fredag, men at ledergruppen går ut og spiser med 
tilreisende fra Gjøvik og Ålesund. Det foreslås å stille krav om hurtigtest. NTNU sier 
ingenting om hurtigtesting ved arrangement, så det er greit å legge seg på en streng 
linje. Det foreslås å ta en endelig avgjørelse når seminaret nærmer seg. 
 
Tillitsvalgtkonferansen 15.september: Det er 25 påmeldte så langt. 6 fra Gjøvik og 
resten fra Trondheim. Det oppfordres til å spre ordet og invitasjonen for å få med 
flere. 

 

Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 12.00 
 
 
 
Andreas Knudsen Sundt /s/    Kine Sørli/s/ 
Leder        Referent 
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