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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 03/22 

 
Dato: 24.02.2022 Møtetid: 17:15 – 23.40 Møtested: Seminarrom C 201/Zoom 

 
Til:   Arbeidsutvalget  

Representanter med vara  

Faste observatører  

 

Kopi til:  Styret NTNU  

Administrasjonen NTNU  

Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg  

Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler  

Norsk Studentorganisasjon  

Studentmedia  

 
Referent:  Hege Hoem Spjøtvold 

Ordstyrer:  Ingeborg P. Reigstad 

Tellekorps:  Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth. Under sak 10/22 var det Magnus

  Dybdahl og Hege Hoem Spjøtvold 

 

Til stede: 

Iver Lieberg Stieng   Gjøvik 
Petter Jacob Brautaset  Gjøvik 
Amanda Lohne   Trondheim 
Jonas Låstad   Trondheim 
Theo Nørving Viken   Trondheim 
Sofie Bjerke Dalheim  Trondheim 
Jørgen Hveding   Trondheim 
Ida Austigård Ødegård  Trondheim 
Guled Yosuf Mohamud  Trondheim 
Ludvig Brannsether Ellingsen Trondheim 
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Peder Bergset Botten  Trondheim 
Øystein Fruseth Christiansen  
(dro under vara valg)  Trondheim 
Arja Pedersen   Trondheim 
Kjartan Festøy   Trondheim 
Fredrik E. Grythe   Trondheim 
Hanna Solemsdal (vara)  Trondheim 
Hanna Drag Lysø (vara)  Trondheim 
Gina Bjelland       (vara)  Trondheim 
Markus Gaasholt   Ålesund 
Torjus Levisen Johansen  Ålesund 
 

Forfall:     

Stine Bertelsen   Trondheim 
Hanne Berit T. Nordølum  Trondheim 
Anne Cecilie Løvenskiold  Trondheim 
Frederick Nilsen    Trondheim 
Emile Faarup Storvik  Trondheim 
Kamilla Samuelsen   Trondheim 
Sarah J. Brudevoll   Trondheim 
Torstein Wiiger Opsahl  Trondheim 
Einar Totland   AU-STi 
 
 

 

Tilstede på bakbenk: 

 Astrid Hilling   AU-STi 
 Bilal Sheikh   AU-STi 
 Emilie Swensen  AU-STi 
 Fredrik Framhus  AU-STi 
 Anna Stepan Jarstad  AU-STi 
 Amalie Farestvedt  NTNU-styret 
 Jørgen Valseth   NTNU-styret 
 Kristian N. Svartås  KK 
 Svein-Erik Olsen  VT 
 Ellinor Olaussen  VT 
 Magnus Dybdahl  NSO 
 Børge Elias Bruteig  FTV-SU 
 Emmanuel P. Azebeokhai ISU 
 Cecile B. Raustein Utvalg for revidering av språkpolitiske retningslinjer 
 Benedikt E. Javorovic  Universitetsavisa  
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Ingeborg P. Reigstad ble godkjent som ordstyrer. Hege Hoem Spjøtvold ble godkjent 
som referent. Tellekorps ble Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth (under sak 10/22 
var det Magnus Dybdahl NSO og Hege Hoem Spjøtvold 

 

Rektor Anne Borg kom og orienterte om NTNU sine bærekraftsmål 

 

STi-sak 09/22 Miljø-og bærekraftspolitisk plattform 
(17.45) Antall stemmeberettigede: 20 

Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth innledet i saken. 

Det ble stilt spørsmål til saken før vi gikk til diskusjon. 

Det kom inn 14 endringsforslag, hvorav 1 av de ble trukket.  

 

Endringsforslag: 

1)Tilleggsforslag fremmet av Ellinor Lindström  

Tilleggsforslag, linje 24 i vedlegget Miljø- og bærekraftspolitisk plattform:   
Universiteter er viktige samfunnsaktører, særlig i spørsmål som gjelder miljø og 
bærekraft. NTNU må anerkjenne ansvaret dette medfører gjennom påvirkningsarbeid 
og dialog med fremtidige arbeidsgivere innenfor alle NTNUs fagfelt. NTNU skal i 
dette arbeidet oppfordre til at det legges vekt på bærekraftskompetanse i jobber som 
blir etterspurt. På denne måten er NTNU en aktiv pådriver i omstilling av industrien, 
næringslivet og samfunnet for øvrig gjennom utdanning, forskning og innovasjon som 
finner sted ved universitetet.  
  
2)Tilleggsforslag fremmet av Ida Ødegård  
Legge til etter setning på linje 65:   
NTNU skal ta en aktiv rolle som formidler av evidensbasert forskning i miljø- og 
bærekraftsspørsmål i offentligheten.  
  
3) Endringsforslag fremmet av Ludvig B. Ellingsen 
Miljø- og bærekraftspolitisk plattform, Linje 66: Forskningsaktivitet som fremmer miljø 
og bærekraftig utvikling skal prioriteres.  
  
 4)bTilleggsforslag fremmet av Iver Stieng og Jonas Låstad til linje 66:    
"NTNU skal kunne tilby framtidsrettede og moderne forskningsarealer for å drive med 
bærekraftsrettet forskning"  
  
5)aTilleggsforslag fremmet av Jørgen Hveding linje 66:  
"NTNU skal ha robust og moderne forskningsinfrastruktur for å drive med forskning 
på bærekraft."  
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6)Endring fremmet av Ellinor Lindström linje 94:  
bBærekraftige innkjøp skal også gjelde mat. Det skal være et bærekraftsfokus på all 
mat som serveres i regi av NTNU. Et mer plantebasert kosthold har et betydelig 
lavere klimafotavtrykk. All mat som tilbys på arrangementer i regi av NTNU skal 
derfor være vegetarisk eller vegansk som standard, med mulighet for å melde inn 
annen preferanse.  
  
7)Endringsforslag fremmet av Ludvig B. Ellingsen:   
cMiljø- og bærekraftspolitisk plattform, linje 95-96:   
“All mat som tilbys på arrangementer i regi av NTNU skal derfor ha lavt CO2-avtrykk 
som standard, for eksempel ved større bruk av vegetarisk eller vegansk mat, med 
mulighet for å melde inn annen preferanse."  
  
8)Endringsforslag fremmet av Markus Gaasholt linje 95-97: - forslag ble senere 
trukket  
mat som tilbys på arrangementer i regi av NTNU bør derfor være vegetarisk eller 
vegansk som standard, med mulighet for å melde inn annen preferanse.  
  
9)Endringsforslag fremmet av Iver Stieng linje 94-97:  
aBærekraftige innkjøp skal også gjelde mat. Det skal derfor i alle sammenhenger 
hvor det er matservering tilbys et vegetarisk eller vegansk alternativ.   
  
10)Tillegg fremmet av Ida Ødegård: Legge til etter setning på linje 97:  
NTNU skal jobbe for at mat servert på sine arrangementer og lignende er kortreist 
når det er mulig.  
  
11)Tillegg fremmet av Peder B. Botten til linje 97:  
aAll maten kjøpt inn i regi av NTNU skal etast opp.  
  
12)bTillegg fremmet av Petter B. Brautaset linje 97:   
Mat tilberedt og kjøpt inn i regi av NTNU skal spises opp i den grad det er mulig, og 
svinn bør benyttes til dyrefor eller foredles til biogass.  
  
13)Tillegg fremmet av Ellinor Lindström linje 117:  
All mat som tilbys på arrangementer i regi av Studenttinget skal være vegetarisk eller 
vegansk som standard, med mulighet for å melde inn annen preferanse.  
  
14)Forslag fremmet av AU: 
AU ønsker redaksjonell fullmakt  
  

Forslag om å endre til 1 min innlegg, 30 sek replikk – vedtatt 
Strek ble satt og hevet igjen rett etterpå 

Strek ble satt kl. 19.15 

 

Pauser kl. 19.20 – 19.35 
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Votering i sak 09/22 

Votering over forslag 1: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
Votering over forslag 2: Forslaget ble vedtatt 

Votering over forslag 5: Forslaget falt med 8 stemmer for, 9 stemmer mot og 3 
   avholdende 

Votering over forslag 3: Forslaget ble vedtatt med 16 stemmer for, 3 stemmer mot
   og 1 avholdende  

Votering over forslag 4: Forslaget ble vedtatt med 16 stemmer for, 2 stemmer mot 
   og 2 avholdende 

Votering over forslag 9: Forslaget falt med 2 stemmer for, 14 stemmer mot og 
   4 avholdende 

Votering over forslag 6: Forslaget falt med 9 stemmer for, 9 stemmer mot og  
   2 avholdende 
 
Votering over forslag 7: Forslaget falt med 8 stemmer for, 9 stemmer mot og  
   3 avholdende 
 
Votering over forslag 10: Forslaget ble vedtatt med 19 stemmer for og 1 stemme 
   mot 
 
Votering over forslag 11: Forslaget falt med 1 stemme for 
 
Votering over forslag 12: Forslaget ble vedtatt med 18 stemmer for  
 
Votering over forslag 13: Forslaget ble vedtatt med 16 stemmer for, 2 stemmer mot 
   og 2 avholdende 
 
Votering over forslag 14: Forslaget ble vedtatt med 18 stemmer for 
 
Votering over helheten med endringer: Enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 

«Miljø- og bærekraftspolitisk plattform 
Vedtas av Studenttinget NTNU den 24.02.22. 

Denne plattformen beskriver studentene ved NTNU sine krav for miljø og bærekraft i 
utdanning, forskning, innovasjon og virksomheten. 
 
Bruken av begrepet bærekraft tar utgangspunkt i Brundtlandkommisjonens definisjon 
av bærekraftig utvikling: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å 

https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling
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ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». 
FNs 17 bærekraftsmål er operasjonaliseringen av denne definisjonen.     
 
Studenttinget mener at NTNU skal ha en offensiv og ambisiøs satsning for å fremme 
miljø og bærekraft i utdanning, forskning, innovasjon og egen virksomhet. Dette 
underbygges av NTNUs samfunnsoppdrag og visjon «kunnskap for en bedre 
verden». Hensyn til miljø og bærekraft skal veie tungt i all aktivitet ved universitetet.   
 
Universitets- og høgskolesektoren har et særskilt ansvar for å bidra til bærekraftig 
utvikling gjennom utdanning, forskning og innovasjon. NTNU bør derfor delta i og ta 
initiativ til samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt, om hvordan universiteter og 
høgskoler skal bidra til å oppnå bærekraftsmålene. Internt bør det opprettes et 
samarbeidsforum for arbeid med bærekraft, slik at man kan forene de ulike 
tilnærmingene og kunnskapen som fins i ulike miljøer ved NTNU. Dette vil kunne gi 
økt kompetanse, medvirkning og synlighet i arbeidet med miljø og bærekraft, blant 
både studenter og ansatte.  
 
Universiteter er viktige samfunnsaktører, særlig i spørsmål som gjelder miljø og 
bærekraft. NTNU må anerkjenne ansvaret dette medfører gjennom påvirkningsarbeid 
og dialog med fremtidige arbeidsgivere innenfor alle NTNUs fagfelt. NTNU skal i 
dette arbeidet oppfordre til at det legges vekt på bærekraftskompetanse i jobber som 
blir etterspurt. På denne måten er NTNU en aktiv pådriver i omstilling av industrien, 
næringslivet og samfunnet for øvrig gjennom utdanning, forskning og innovasjon som 
finner sted ved universitetet 
 
Ettersom NTNU er en stor og kompleks organisasjon, er det sentralt at arbeid med 
bærekraft systematiseres i hele virksomheten. For å oppnå dette, samt sikre økt 
fokus på miljø og bærekraft, bør NTNU endre egne ledelsesstrukturer.  
 
Miljø og bærekraft i utdanning    
 
Det viktigste bidraget NTNU har til bærekraftig utvikling er i form av kandidatene som 
utdannes. Uavhengig av fagområde, er disse en enorm ressurs i den fremtidige 
samfunnsutviklingen. Det er derfor viktig at alle studenter ved NTNU får 
bærekraftskompetanse innenfor sitt fagområde. Alle studenter skal kunne vurdere og 
reflektere over hva bærekraft er innenfor egen utdanning, og kunne knytte det opp 
mot FNs bærekraftsmål. For å oppnå dette, er særlig to forhold sentrale: (1) 
Enhetene må systematisk innarbeide kunnskap om bærekraft i fagplaner, og (2) 
undervisere og veiledere må tilbys opplæring i hvordan sette bærekraft i kontekst 
innenfor egen fagdisiplin. Arbeidet med bærekraft i utdanning bør være en 
kontinuerlig prosess der man oppdaterer fagplaner og kompetanse i tråd med 
utviklingen i samfunnet.       
 
I tillegg til at studentene skal få lære om bærekraft innen eget fagområde, må det i 
større grad legges til rette for at studentene kan få lære om bærekraft på tverrfaglige 
arenaer. Alle studenter skal ha mulighet til å ta studiepoeng innen valgfrie, 
tverrfaglige emner i bærekraft. Miljø- og bærekraftsetikk bør være sentrale tema i 
ex.phil. Videre bør det opprettes tverrfaglige studieprogrammer, som utdanner 
studenter til å lede an i det grønne skiftet.     
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Flere av bærekraftsmålene bygger på økt støtte til og samarbeid med det globale 
sør. Studentutveksling er en effektiv måte å få bedre innsikt i nye kulturer, samt 
inspirasjon til hvordan benytte egen kompetanse til å løse problemer. NTNU bør 
derfor legge mer til rette for og ha økt fokus på utveksling til land i det globale sør.  
 
For at kandidatene etter endt studietid skal kunne benytte sin bærekraftskompetanse, 
er det viktig at prosessen med å finne relevante jobber forenkles. NTNU Karriere har 
et særskilt ansvar for å utlyse og promotere stillingsutlysninger innenfor bærekraft. 
 
Miljø og bærekraft i forskning  
 
Forskning er en av kjerneoppgavene ved universitetet. For å kunne ta de beste 
avgjørelsene er det viktig at forskning og resultater er lett tilgjengelig for 
beslutningstakere. NTNU skal tilby et evidensbasert beslutningsgrunnlag til politikere, 
næringsliv og andre relevante aktører. Dette innebærer et særlig fokus på formidling 
av NTNUs relevante forskning i forskjellige fora og kanaler. NTNU skal ta en aktiv 
rolle som formidler av evidensbasert forskning i miljø- og bærekraftsspørsmål i 
offentligheten. Forskningsaktivitet som fremmer miljø og bærekraftig utvikling skal 
prioriteres. NTNU skal kunne tilby framtidsrettede og moderne forskningsarealer for å 
drive med bærekraftsrettet forskning. 
 
 
Miljø og bærekraft i innovasjon 
 
Gjennom en offensiv satsning på entreprenørskap og innovasjon legger NTNU til 
rette for at studenter og ansatte kan skape kunnskap for en bedre verden. 
Innovasjons- og entreprenørskapsaktivitet som fremmer miljø og bærekraftig utvikling 
skal derfor prioriteres, spesielt med tanke på økonomiske støtteordninger. 
 
Miljø og bærekraft i NTNUs virksomhet   
 
Miljø og bærekraft skal også være et grunnleggende prinsipp i NTNUs virksomhet. 
Dette gjelder blant annet reise, transport, innkjøp, energiforbruk, gjenbruk, 
avfallshåndtering og campusutvikling.  
 
Det skal alltid være et mål å gjøre reise og transport så miljøvennlig som mulig. Dette 
omfatter all type transport og reisevirksomhet på og utenfor campus, både for 
studenter og ansatte. Møter utenfor, og på tvers av, campus skal som hovedregel 
foregå digitalt med mindre faglige hensyn tilsier noe annet eller det kun reises med 
kollektivtransport. NTNU skal jobbe for at flest mulig studenter og ansatte skal kunne 
gå, sykle eller ta kollektivt til og fra campus.  
 
NTNU skal sette strenge krav for bærekraft til alle samarbeidspartnere. NTNU skal 
etterstrebe samarbeid med aktører som bidrar til en bærekraftig utvikling. Dette 
gjelder spesielt i forbindelse med innkjøp og anskaffelser. Ved innkjøp og 
anskaffelser skal det alltid vurderes om gjenbruk er mulig, og det skal være et mål å 
kjøpe varer med lang holdbarhet. For å sikre høyere gjenbruksgrad er det sentralt at 
gode systemer etableres og synliggjøres.  
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Bærekraftige innkjøp skal også gjelde mat. Et mer plantebasert kosthold har et 
betydelig lavere klimafotavtrykk. All mat som tilbys på arrangementer i regi av NTNU 
skal derfor være vegetarisk eller vegansk som standard, med mulighet for å melde 
inn annen preferanse. NTNU skal jobbe for at mat servert på sine arrangementer og 
lignende er kortreist når det er mulig. Mat tilberedt og kjøpt inn i regi av NTNU skal 
spises opp i den grad det er mulig, og svinn bør benyttes til dyrefor eller foredles til 
biogass. 
 
NTNU har mye bygningsmasse, og bygger stadig mer. Miljø og bærekraft skal 
vurderes og ivaretas i alle prosesser og prosjekter knyttet til campusutvikling. 
Samtlige campus skal ha klimanøytralitet som minstekrav, med mål om å bli 
klimapositive. NTNU-bygg skal også ta vare på biologisk mangfold og bidra til god 
luftkvalitet i nærområdet.  
 
Det er viktig at NTNU har rutiner for å vurdere og rapportere om måloppnåelse. 
Klimaregnskap for hele virksomheten skal presenteres årlig for å synliggjøre 
klimafotavtrykket. Basert på dette skal det utformes tiltak for å redusere avtrykket. 
NTNU bør ta i bruk et rapporteringssystem som gjør at man enkelt kan 
sammenlignes med andre universiteter, eksempelvis STARS.   
 
Miljø og bærekraft i Studenttingets virksomhet   
 
Miljø og bærekraft skal stå sentralt også i Studenttingets egen virksomhet, 
eksempelvis knyttet til innkjøp, gjenbruk, reisevirksomhet og bruk av kontorlokalene. 
Mest miljøvennlige reisemetode skal alltid vurderes der det er praktisk mulig. Ved 
innkjøp og bruk av profileringsartikler og kontorrekvisita skal gjenbruk og holdbarhet 
alltid vektlegges. All mat som tilbys på arrangementer i regi av Studenttinget skal 
være vegetarisk eller vegansk som standard, med mulighet for å melde inn annen 
preferanse.» 
 

 

Før neste sak kom det inn forslag om å endre dagsorden, og flytte fram STi-sak 
10/22. Forslaget falt mot 1 stemme 
 

 

STi-sak 03/22 Valg av Kontrollkomité for Studenttinget 
(19.35) Antall stemmeberettigede: 20 

Astrid Hilling innledet i saken. 

Kandidater: 
Håkon Kvitvik Eckle 
 

Kandidaten hadde sendt inn presentasjon, men var ikke til stede.  

https://stars.aashe.org/
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Votering 
Kandidaten ble valgt ved akklamasjon. 

Vedtak 
«Håkon Kvitvik Eckle ble valgt inn som medlem av Kontrollkomiteen ut 
vårsemesteret.» 

 

STi-sak 05/22 Innstilling av studentrepresentanter til Klagenemnda 
(19.55) Antall stemmeberettigede: 20 

Astrid Hilling innledet i saken.  

Kandidater:  

Børge Elias Bruteig  

 

Kandidaten presenterte seg, og det ble stilt spørsmål til kandidaten. 

Votering 
Valgt ved akklamasjon  

Vedtak 
«Børge Elias Bruteig ble valgt inn som vararepresentant i Klagenemnda for 2022» 

 

STi-sak 10/22 Valg av delegater til NSOs 12. landsmøte - faste 
(20.05) Antall stemmeberettigede: 20 

Magnus Dybdahl innledet i saken 

Kandidater: 

Amalie Farestvedt 
Andreas Knudsen Sund 
Arja Pedersen 
Astrid Hilling 
Bilal Sheikh 
Børge Elias Bruteig 
Eirin Marie Espås 
Ellinor Evensen 
Emilie Swensen 
Emmanuel Azebeokhai  
Ferdinand T. Marnburg 
Fredrik Framhus 
Gina Bjelland 
Henrik Braathen 
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Iver Lieberg Stieng 
Jakob Ø. Selfors 
Jonas Låstad 
Markus Gaasholt 
Jørgen Valseth 
Magnus Andreas Mayer 
Simon Løvdal 
Svein-Erik Olsen 
Tarald Bishop 
Einar Isak Totland 
Ellinor Lindstrøm 
Ludvig Ellingsen 
Petter Brautaset 
Sofie Dalheim 
Ida Ødegård 
Sigurd Solheim 

 

30 kandidater til fast  

Votering 
Valgsystemet OpaVote, fordelte ikke stemmene når de ble for lave, så i første 
omgang ble følgende kandidater valgt inn 

Amalie Farestvedt,  
Arja Pedersen,  
Astrid Hilling,  
Bilal Sheikh, 
Børge E. Bruteig, 
Emilie H. Swensen,  
Emmanuel P. Azebeokhai,  
Fredrik Framhus, 
Gina Bjelland, 
Iver L. Stieng,  
Jonas Låstad, 
Jørgen Valseth, 
Magnus A. L. Mayer, 
Simon Løvdal, 
Svein-Erik S. Olsen, 
Tarald K. Bishop, 
Ellinor Lindström, 
Ludvig Ellingsen, 
Petter Brautaset, 
Sofie Dalheim, 
Ida Ødegård, 
Markus Gaasholt. 
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Så ble det et suppleringsvalg hvor følgende kandidater ble valgt inn: 

Andreas K. Sund 
Ellinor Evensen  
Henrik Braathen 
 

Vedtak 
Følgende ble valgt inn som delegater til NSOs Landsting 2022: 

Amalie Farestvedt,  
Arja Pedersen,  
Astrid Hilling,  
Bilal Sheikh, 
Børge E. Bruteig, 
Emilie H. Swensen,  
Emmanuel P. Azebeokhai,  
Fredrik Framhus, 
Gina Bjelland, 
Iver L. Stieng,  
Jonas Låstad, 
Jørgen Valseth, 
Magnus A. L. Mayer, 
Simon Løvdal, 
Svein-Erik S. Olsen, 
Tarald K. Bishop, 
Ellinor Lindström, 
Ludvig Ellingsen, 
Petter Brautaset, 
Sofie Dalheim, 
Ida Ødegård, 
Markus Gaasholt. 
Andreas K. Sund 
Ellinor Evensen  
Henrik Braathen 
 

Pause kl. 21.50 – 22.00 

STi-sak 10/22 Valg av delegater til NSOs 12. landsmøte - vara 
(22.00) Antall stemmeberettigede: 19 

Kandidater til vara: 
Sigurd Solheim 
Einar Totland 
Ferdinand Marnburg 
Jørgen Sunnvoll 
Eirin Espås 
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Votering 
Sigurd Solheim 
Ferdinand Marnburg 
Jørgen Sunnvoll 
Eirin Espås 
Einar Isak Totland 
 

Vedtak 
Følgende vara ble valgt inn; 

1. Vara Sigurd Solheim 
2. Vara Ferdinand Marnburg 
3. Vara Jørgen Sunnvoll 
4. Vara Eirin Espås 
5. vara Einar Isak Totland 

 

AU fikk fullmakt til å supplere varalisten 

 

STi-sak 08/22 NSNUs språkpolitiske retningslinjer - diskusjonssak 
(22.20) Antall stemmeberettigede: 19 
Bilal Sheikh og Jørgen Valseth innledet i saken 
Saken ble diskutert og det kom inn flere innspill til saken. 
Strek ble satt kl. 22.45 
 

Referatsakene hadde blitt tatt innimellom valgene i løpet av møtet 

Ref-sak 12/22 STi-møte 02/22 
Referat fra STi-møte 02/22 ble godkjent. 

Ref-sak 13/22  AU-møte 03/21-04/21(ligger på nett) 
Tatt til orientering. Studenttinget sliter med hjemmesiden, så det er ikke alt som er 
tilgjengelig der akkurat nå 

Ref-sak 14/22 AU-medlemmene refererer kort  
Sendt ut på e-post. AU supplerer med det som har skjedd siden orienteringene ble 
sendt ut. 

Ref-sak 14/22 AU-medlemmene refererer kort  
Sendt ut på e-post. AU supplerer med det som har skjedd siden orienteringene ble 
sendt ut. 
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Ref-sak 15/22 Referat fra studentrepresentanten i styret  
Sendt ut på e-post. Representantene supplerer med det som har skjedd siden 
orienteringene ble sendt ut. 

Ref-sak 01622  Referat fra Studentråd/allmøter  
Studentrådet NV orienterte kort. 

Studentrådet HF orienterte kort. 

Studentrådet ØK orienterte kort. 

Ref-sak 06/22 Referat fra Velferdstinget 
Velferdstinget orienterte kort. 

Ref-sak 07/22 Referat fra råd, verv og utvalg  
Det var ingen som hadde noe å referere 

Ref-sak 08/22 Referat fra SP-DMMH 
Ingen til å orientere. 

Ref-sak 09/22 Referat fra NSO 
Magnus Dybdahl orienterte 

Ref-sak 10/22 Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Astrid Hilling orienterte. 

Ref-sak 11/22 Referat fra DION 
Ingen til å orientere. 

 

Eventuelt: 

Guled Yosuf Mohamud: Ønsket å diskutere streaming av STi-møtene. Saken ble 
diskutert og AU skal undersøke litt mer med GDPR og slike ting. 

Ludvig Brannsether Ellingsen:  Ønsket at Studenttinget NTNU skulle vedta 
følgende:  

«Studenttinget ved NTNU fordømmer Russlands brudd på folkeretten og Ukrainas 
rett til suverenitet. 

 

Studenttinget står i solidaritet med befolkningen i Ukraina, med særlig fokus på 
ukrainske studenter. 

Studenttinget vil ta initiativ for at NSO kommer med lignende uttalelser» 

Studenttinget NTNU kan ikke vedta noen under eventuelt, men det ble foretatt en 
veiledende votering som Studenttinget ønsket at AU skulle ta med seg.  
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17.03.2022  
 

Votering: 18 stemmer for og 1 avholdende 

 

Møtekritikk 

Møtekritikk tas til etterretning. 

 

Møtet ble hevet kl. 23.40. 

 

Astrid Hilling /s/     Hege Hoem Spjøtvold /s/ 
Leder     Referent 
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