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MØTEINNKALLING TIL  

Studenttingsmøte 01/22 
Dato: 11.11.21 Kl. 17.15 Møtested: K5, Kjemiblokk 5- Campus Gløshaugen 

Utsendt: 28.10.21 

 
Til:  Arbeidsutvalget 
  Studenttingsrepresentanter med vara 
  Faste observatører 
 
Kopi til: Styret NTNU 
 Administrasjonen NTNU 
  Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 
  Studenter i utvalg og tillitsverv 
  Studentmedia 

Saksliste: 
 
STi-sak 01/22 Valg av leder til Studenttinget NTNU 
STi-sak 02/22 Valg av Arbeidsutvalg til Studenttinget NTNU 
 
 
   Eventuelt 

Møtekritikk 
 
 
Dersom du ikke kan møte, MÅ du melde fra til Studenttinget på e-post: 
sti@studenttinget.no  
 
 
 
 
Andreas Knudsen Sund/s/     Hege Hoem Spjøtvold /s/ 
Leder       Konsulent 
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Møtedato: 11.11.21 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 01/22  Valg av leder til Studenttinget 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Stillingsinstruks for Studenttinget 
 

 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget NTNU 
AU- Arbeidsutvalget i STi 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Det skal velges ny leder av Studenttinget NTNU med funksjonstid fra 01.01.2022-
31.12.2022. Vervet er kompensert. 
 
Leder skal koordinere arbeidet i Studenttingets arbeidsutvalg, og har det 
overordnede ansvaret for å iverksette vedtak gjort i Studenttinget og arbeidsutvalget. 
Leder skal ha kjennskap til Studenttingets politikk i relevante saker. Leder er også 
økonomiansvarlig for Studenttinget. Som leder har man også ansvar for at 
arbeidsutvalget arbeider i henhold til stillingsinstruksen, samt personalansvar for 
arbeidsutvalgets medlemmer. 
 
Leder har også ansvaret for ekstern informasjonsvirksomhet og skal være 
hovedkontakt for media. Leder har ansvar for å holde kontakt med ledelsen ved 
NTNU og eksterne representasjonsoppgaver. Leder har det overordnede ansvaret 
for å holde kontakt med andre studentorganisasjoner, både lokalt og nasjonalt. Leder 
og nestleder møter i NTNU sitt dekanmøte. 
 
Stillingsinstruksen er et minimum av arbeidsoppgaver en skal gjøre. Studenttinget 
NTNU vedtar årlig et arbeidsprogram som regulerer oppgaver og prioriteringer leder 
og resten av Arbeidsutvalget skal jobbe med. Det vil også være mulighet til, innenfor 
gitte rammer, å fylle rollen med egne saker man interesserer seg for.  
 
 
Ta kontakt med sittende leder dersom du ønsker mer informasjon om vervet og 
oppgavene. Sittende leder er Andreas K. Sund, e-post: leder@studenttinget.no  
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Alle studenter ved NTNU kan stille til valg. Arbeidssted er i Trondheim. For 
kandidater fra Gjøvik og Ålesund kan vi være behjelpelig i en eventuell flytteprosess. 
 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
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Møtedato: 11.11.21 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 02/22  Valg av arbeidsutvalg i Studenttinget 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Stillingsinstruks for Studenttinget NTNU 
 

 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
AU- Arbeidsutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Det skal velges tre personer til Studenttingets arbeidsutvalg med funksjonstid fra 
01.01.2022-31.12.2022. Vervene er kompenserte. 
 
Det skal velges en person til hver av stillingene: 

- Fagpolitisk ansvarlig 
- Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 
- Internasjonalt ansvarlig 

Arbeidsutvalget består i tillegg av leder, stedlig leder Gjøvik og stedlig leder Ålesund. 
Rekkefølgen for de tre valgene blir gjort ved loddtrekning. 
 
Fagpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets utdanningspolitikk, 
forskningspolitikk og oppfølging av kvalitetsarbeidet ved universitetet. Fagpolitisk 
ansvarlig skal sitte i Utdanningsutvalget. 
Ta kontakt med sittende fagpolitisk ansvarlig dersom du ønsker mer informasjon om 
vervet og oppgavene. Sittende fagpolitisk ansvarlig er Sigurd Solheim, e-post: 
fafo@studenttinget.no  
 
 
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets læringsmiljøpolitikk, 
tilretteleggingsarbeid og likestillingsarbeid. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal sitte i 
Læringsmiljøutvalget ved NTNU og følge opp arbeidet med universitetets 
avvikssystem. 
Ta kontakt med sittende læringsmiljøpolitisk ansvarlig dersom du ønsker mer 
informasjon om vervet og oppgavene. Sittende læringsmiljøpolitisk ansvarlig er 
Simon Løvdal, e-post: lm@studenttinget.no  
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Internasjonalt ansvarlig har ansvar for Studenttingets internasjonaliseringsstrategi og 
kontakt med Internasjonal seksjon ved NTNU. Internasjonalt ansvarlig har et særskilt 
ansvar for formidling av Studenttingets arbeid og nettside. Internasjonalt ansvarlig 
skal være Studenttingets kontaktperson for ISU, ISFiT, SAIH og andre internasjonale 
studentgrupper. 
Ta kontakt med sittende internasjonalt ansvarlig dersom du ønsker mer informasjon 
om vervet og oppgavene. Sittende internasjonalt ansvarlig er Anna Juell Johnsen,   
e-post: internasjonalt@studenttinget.no  
 
Nestleder velges blant arbeidsutvalgets øvrige medlemmer av Studenttinget, og er 
leders stedfortreder ved behov.  
 
Disse tre stillingene innebærer også et felles ansvar i Studenttingets ledergruppe, 
men blant annet ha oversikt over Studenttingets politikk, og sørge for at denne er 
relevant og oppdatert. Å være medlem i arbeidsutvalget medfører at en skal møte på 
alle Studenttingets møter, AU-møter, ledergruppemøter og seminar. 
 
Stillingsinstruksen er et minimum av arbeidsoppgaver en skal gjøre. Studenttinget 
NTNU vedtar årlig et arbeidsprogram som regulerer oppgaver og prioriteringer 
Arbeidsutvalget skal jobbe med. Det vil også være mulighet til, innenfor gitte rammer, 
å fylle rollen med egne saker man interesserer seg for.  
 
Alle studenter ved NTNU kan stille til valg. Arbeidssted er i Trondheim. For 
kandidater fra Gjøvik og Ålesund kan vi være behjelpelig i en eventuell flytteprosess. 
 
 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
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