
 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 15/22 

 
 Dato: 19.04.2022 - Møtetid: 10.00- Møtested: Teams 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: Astrid Hilling, Fredrik Framhus, Bilal Sheikh, Kristina Eraker Ødegård, 

Einar Isak Torvik Totland  
 
Observatører: Jørgen Valseth (NTNU-styret), Amalie Farestvedt (NTNU-styret), Astrid 

Østigård(KK) 
 
Forfall:  Emilie Swensen  
Referent:  Kine Sørli  
 
AU-sak 54/22 meldes inn og settes inn på sakslista. 
 

O-sak 31/22 Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering 
 

O-sak 32/22  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 
 

AU-sak 44/22 Godkjenning av stedlig leder i Gjøvik  
 
Astrid innleder saken. 
 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
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AU-sak 45/22 Godkjenning av stedlig leder i Ålesund  
 
Astrid innleder saken. 
Studentparlamentet i Ålesund skal ha valgmøte 19.april. Ingen kandidater til stedlig 
leder så langt.  
 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 

AU-sak 46/22 Valg av studentrepresentanter til FUI 
 
Astrid innleder saken. 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 

AU-sak 48/22 Valg av studentrepresentanter til FUS 
 
Astrid innleder saken. 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 

AU-sak 49/22 Oppnevning av studentrepresentant i UU  
 
Astrid innleder saken. 
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Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 

AU-sak 50/22 Oppnevning av studentrepresentanter til LMU 
 
Astrid innleder saken. 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 

AU-sak 47/22 Innovasjon- og entreprenørskapspolitisk plattform 
 
Fredrik innleder saken.  
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Forslag 1 
Endring fra Astrid, linje 23:  
Alle studentar bør ha moglegheita til å ta studiepoeng i valfrie, tverrfaglege emne om 
innovasjon.  
 
Forslag 2 
Strykning fra Jørgen, linje 46-50: Stryke: "Studenter skal få tilbud om å delta på en 
årlig innovasjonscamp .... bør trekkast inn i desse campane."  
 
Forslag 3 
Tillegg fra Amalie, linje 56: Innovasjons- og entreprenørskapsaktivitet er viktig for å 
sikre en bærekraftig utvikling. Studentdrevet innovasjon som fremmer miljø og 
bærekraftig utvikling skal derfor prioriteres. 
 
Forslag 4 
Strykning fra Jørgen, linje 58-61: Stryke: "NTNU skal saman med relevante ... " 
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Forslag 5 
Endring fra Jørgen, linje 66: Endre fra: må prioriterast   
Endre til: bør opprettast   
 
Forslag 6 
Tillegg fra Amalie, legge til på linje 67: NTNU skal ha tydelige etiske retningslinjer for 
samarbeid med arbeids- og næringsliv og skal prioritere avtaler der det arbeides 
aktivt for bærekraftig utvikling. 
 
Forslag 7 
Endring fra Astrid: Endre i hele dokumentet difor til derfor  
 
Forslag 8 
Tillegg fra Astrid til innstillingen: Arbeidsutvalget får redaksjonell fullmakt. 
 
 

Votering 
Forslag 1 faller med 1 stemme for. 
Forslag 2 faller med 2 stemmer for og 3 mot. 
Forslag 3 vedtas med 4 for, 1 avholdende. 
Forslag 4 vedtas, 1 avholdende. 
Forslag 5 vedtas enstemmig. 
Forslag 6 vedtas med 4 for, 1 avholdende. 
Forslag 7 vedtas med 4 for, 1 mot. 
Forslag 8 vedtas enstemmig. 
 
Redaksjonell fullmakt til saksbehandler vedtas. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak: 
Studenttinget vedtar innovasjon- og entreprenørskapspolitisk plattform med de 
endringer som kommer frem under møtet.  
 
Arbeidsutvalget får redaksjonell fullmakt 
 

Til orden:  
Det diskuteres hvilke saker som skal prioriteres av resten av sakene.  
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AU-sak 52/22 Diskusjon om e-læringssystem på NTNU 
 
Det diskuteres hvordan man kan legge opp saken. 
 
Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak 
Studenttinget diskuterer saken. 

 

AU-sak 53/22 Diskusjon om etter- og videreutdanning 
 
Saken utsettes til høstens Studenttingsmøter. 
 

AU-sak 51/22 Resolusjon om sensurfrister og blindsensur 
 
Astrid innleder saken. 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Forslag 1 
Endring fra Jørgen, linje 8:  
Endre fra: ".... og at samme sensurfrist skal overholdes ved klage på sensur." 
Endre til: "... og at sensurfrist på tre uker skal overholdes etter klagefristen har gått 
ut." 
 
Votering 
Forslag 1 vedtas enstemmig. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 

Vedtak 
Studenttinget vedtar Resolusjon om sensurfrister og blindsensur med de endringene som 
fremkommer i møtet. 
 
 
AU-sak 54/22 Opprop om klima- og naturkrise 
 
Jørgen innleder saken.  
Det stilles spørsmål til saksprosessen.  
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Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas med tre stemmer for og to avholdende. Astrid melder inn 
protokolltilførsel. 
 

Vedtak 
Studenttinget signerer opprop om klima- og naturkrise. 
 

Protokolltilførsel  
Eksterne organ har ikke mulighet til å vedta, erklære eller komme med uttalelser på 
vegne av alle studentene ved NTNU hvis ikke Studenttinget stiller seg bak det. Det er 
kun Studenttinget som har myndighet til å vedta politikk eller uttalelser på vegne av 
alle studentene ved NTNU.  
Signert av Astrid Hilling 
 

Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 12.20. 
 
 
Astrid Hilling /s/       Kine Sørli/s/ 
Leder        Referent 
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