
 

 

 
 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 03/22 

 
 Dato: 26.01.2022 - Møtetid: 10.00-12.05 Møtested: Teams/Oppredningen 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: Astrid Hilling, Anna Stepan Jarstad, Fredrik Framhus, Bilal Sheikh, Einar 

Isak Torvik Totland og Emilie Hvidsten Swensen 
 
Observatører: Jørgen Valseth (NTNU-styret), Amalie Farestvedt (NTNU-styret), Astrid 

Østigård (KK) 
 
 
Referent:  Kine Sørli 
 
 

O-sak 04/22  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 05/22  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 06/22  Godkjenning av referat fra AU-møte 02/22 
Referat fra AU-møte 02/22 godkjennes enstemmig. 
 
 

AU-sak 11/22 Oppnevning av studentrepresentant til felles styringsgruppe 
for kvalitetssystemet og innføringsprosjekt studieplanverktøy (KASPER) 
 
Astrid innleder saken. 
 
Følgende kandidat stiller: 
Fredrik Framhus 
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Votering 

Kandidaten velges ved akklamasjon. 
 

Vedtak 

Fredrik Framhus oppnevnes som studentrepresentant til felles styringsgruppe for 
kvalitetssystemet og innføringsprosjekt studieplanverktøy (KASPER) 
 

AU-sak 12/22  Oppnevning av studentrepresentant til revidering av 
retningslinjer for «Støtte til studentfrivilligheten»  
 
Astrid innleder saken. 
 
Følgende kandidat stiller 
Emilie Swensen 
 

Votering 

Kandidaten velges ved akklamasjon 
 

Vedtak 

Emilie Swensen oppnevnes som studentrepresentant til revidering av retningslinjer 
for «Støtte til studentfrivilligheten»  
 

AU-sak 13/22  Oppnevning av studentrepresentant for 
arbeidsgruppe om markedsføring av aktivitetstilbud til studenter 
 
Astrid innleder saken. 
 
Følgende kandidat stiller 
Emilie Swensen 
 

Votering 

Kandidaten velges ved akklamasjon 
 

Vedtak 

Emilie Swensen oppnevnes som studentrepresentant for arbeidsgruppe om 
markedsføring av aktivitetstilbud til studenter 
 
Pause fra 10.15-10.20 på grunn av tekniske utfordringer 
 

AU-sak 10/22 Arbeidsprogram for Studenttinget 2020 
 
Astrid innleder saken. 
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Saken diskuteres.  
 
 
Forslag 1 
Strykning fra Astrid, linje 17: Stryke  

- Revidere bærekraftspolitisk plattform  
 
Forslag 2 
Endring fra Astrid, linje 49: endre til  
- Arbeide for at studentfrivilligheten og studentvelferden får tilstrekkelig med areal 
tilpasset deres virksomhet i lokaler plassert sentralt på campus, og synlig for 
studentmassen.  
 
Forslag 3- trekkes av forslagsholder 
Endring fra Jørgen, linje 70-71: Endre til  
Arbeide for å videreutvikle Students at risk - ordningen og gjøre den til en permanent 
del av NTNU sin internasjonaliseringsstrategi. 
 
Forslag 4 
Endring fra Bilal, linje 71: endre fra "permanent og integrert " til kun "integrert..." 
 
Forslag 5 
Endring fra Jørgen; Linje 72 Endre til:  

Arbeide for at NTNU er forberedt ved større hendelser for utvekslende studenter 
gjennom gode beredskapsplaner 
 
Forslag 6 
Endring Jørgen, linje 74-75: Endre til:  
Arbeide for enkle og standardiserte prosesser, som oppfordrer og motiverer 
studenter til å dra på utveksling 
 
Forslag 7 
Endring fra Amalie, linje 78-81:  
Endre til: Arbeide for flere faglige og sosiale tiltak som bidrar til større mangfold i 
studentfrivilligheten og økt kulturutveksling mellom nasjonale og internasjonale 
studenter. 
 
Forslag 8- trekkes av forslagsholder 
Endring fra Bilal, linje 79-81: Endre til: Arbeide for flere faglige og sosiale tiltak som 
bidrar til større mangfold i studentfrivilligheten og økt kulturutveksling mellom 
nasjonale og internasjonale studenter, gjennom samarbeid med andre internasjonale 
studentorganisasjoner 
 
Forslag 9 
Endring fra Bilal, Linje 82-83: Endre til; 
Arbeide for økt tilgjengelighet og kapasitet på NTNUs norskkurs for internasjonale 
studenter som kommer både på korte- og lengre opphold. 
 
Forslag 10 - trekkes av forslagsholder 



 

26.01.2022 4 

 

Endring fra Jørgen, linje 82-83: Endre til: Arbeide for økt tilgjengelighet og kapasitet 
på NTNUs norskkurs for internasjonale studenter   
 
Forslag 11 
Strykning fra Bilal, stryke linje 84-85 «Samarbeide med lokale internasjonale…» 
 
Forslag 12 
Endring fra Amalie, linje 106: Endre til: Arbeide for at ansatte ved NTNU tar i bruk 
digitale læremidler som er universelt 
 
Forslag 13 
Endring fra Emilie, linje 108-110: Endre til: 
Arbeide for et godt digitalt læringsmiljø i emner som går på tvers av studiebyer, og at 
eksamen i slike emner tilbys lokalt i de aktuelle studiebyene.   
 
 
Forslag 14 
Endring fra Jørgen, linje 111: Endre til: 
Arbeide for at likestilling og mangfold styrkes i alle utdanninger ved NTNU  
 
Forslag 15 
Endring fra Jørgen, linje 130-132: Endre til:  
Forbedre rammene rundt Studentvalget ved å fokusere på samarbeid med NTNU, 
Studenttingets valgreglement, valgstyret og gjenbrukbare profileringsartikler  
 
 
Forslag 16 
Endring fra Amalie, linje 143: Endre til: Styrke samarbeid med studentdemokratier 
 
Forslag 17 
Strykning fra Astrid, linje 148: stryke punktet 
- Bidra til opplæring og erfaringsoverføring ved valg av nye tillitsvalgte  
 
Forslag 18 
Endring fra Jørgen, linje 152-153: Endre til:  
Utdanningene ved NTNU skal kjennetegnes ved høy kvalitet, og være basert på det 
fremste innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.  
 
Forslag 19 
Endring fra Emilie, linje 165-166: Endre til:   
Arbeide for at NTNU tilrettelegger for at ansatte kan lære seg å ta i bruk gode digitale 
og fysiske undervisnings- og vurderingsformer, gjennom erfaringsutveksling og 
opplæring.  
 
Forslag 20 
Endring fra Emilie, linje 165-166: Endre til: 
Arbeide for at NTNU tilrettelegger for at ansatte kan lære seg å ta i bruk gode digitale 
og fysiske undervisnings- og vurderingsformer. 
 
Forslag 21 
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Endring fra Emilie, linje 172-173:  
Endre til: Arbeide for at NTNU videreutvikler kvalitetssikringssystemet slik at det er 
egnet til vurdering av bredden av undervisningsmetoder.   
 
 
Forslag 22 
Endring fra Bilal, linje 174: Endre til: 
Arbeide for en rettferdig og engasjerende gjennomføring av digital undervisning og 
digitale vurderinger hvor man bygger på gode erfaringer rundt digitalt 
undervisningsopplegg. 
 
 
Forslag 23 
Strykning fra Bilal: stryke linje 176. 
 
Forslag 24- trekkes av forslagsholder 
Strykning fra Astrid, linje 176: stryke punktet  
- Arbeide for at erfaringer om gode digitalt undervisningsopplegg deles  
 
Forslag 25 
Strykning fra Bilal, linje 177-178: Stryke punktet «Arbeide for at NTNU har fokus 
på…» 
 
Forslag 26 
Endring fra Astrid, linje 177: Endre til  
Arbeide for at NTNU har fokus på god oppfølging av studenter som av ulike årsaker 
vurderer å droppe studiet slik at de får hjelp til å lykkes. 
 
  
Forslag 27- trekkes av forslagsholder 
Tillegg fra Fredrik, linje 178:  
Revidere Innovasjons- og entreprenørskapspolitisk plattform 
 
Forslag 28 
Saksbehandler ber om redaksjonell fullmakt 
 

Votering 

Forslag 1 vedtas med fire stemmer for, 1 imot. 
Forslag 2 vedtas enstemmig. 
Forslag 3 trekkes av forslagsholder 
Forslag 4 vedtas enstemmig. 
Forslag 5 vedtas enstemmig. 
Forslag 6 vedtas med fire stemmer for, 1 imot. 
Forslag 7 vedtas med fire stemmer for, 1 avholdende. 
Forslag 8 trekkes av forslagsholder 
Forslag 9 vedtas med fire stemmer, 1 avholdende. 
Forslag 10 trekkes av forslagsholder 
Forslag 11 vedtas med fire stemmer for, 1 avholdende. 
Forslag 12 vedtas enstemmig. 
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Forslag 13 vedtas enstemmig. 
Forslag 14 vedtas enstemmig. 
Forslag 15 vedtas enstemmig. 
Forslag 16 vedtas enstemmig. 
Forslag 17 vedtas enstemmig. 
Forslag 18 vedtas med fire stemmer for, 1 avholdende. 
Forslag 23 vedtas enstemmig. 
Forslag 19 faller enstemmig. 
Forslag 20 vedtas enstemmig. 
Forslag 21 vedtas enstemmig. 
Forslag 22 faller med to stemmer for, to imot, 1 avholdende. 
Forslag 24 trekkes av forslagsholder. 
Forslag 25 faller med 1 stemme for, 4 stemmer imot. 
Forslag 26 vedtas enstemmig. 
Forslag 27 trekkes av forslagsholder 
Forslag 28 vedtas enstemmig. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 

AU innstiller på Arbeidsprogram for Studenttinget 2022 med de endringene som 
kommer frem under møtet. 
 

Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 12.05.  
 
 
 
 
Astrid Hilling /s/       Kine Sørli/s/ 
Leder        Referent 
 
 
 


