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Referat VT-møte 09/2020 

 
Til: Arbeidsutvalget      Dato: 06.10.2020 

Representanter      Møtested: Loftet, Moholt +  
Eierorgan               Zoom  
Kontrollkomiteen   

 Sit styret       Møtetid: kl. 16.30           
         

 
Til stede: Simen Tjølsen Oftedahl  (AU VT), Michael Li Stene (AU VT), Kenneth Stange (AU VT), Elise Hansen, 

Sigbjørn Lærum, Kristian Valberg Johnsen, Lars Nord Holmer, Ferdinand Marnburg, Irmelin Johnsen Drangsholt, 

Theodor Dolash, Adrian Emil Chambe-Eng, Eirin Espås, Eniko Toth (AU VT), Kristian Nygård Svartås (AU VT), 

Richard Solvang Grova (AU VT), Richard Solvang, Ingvild Alvarstein, Ludvig Thorsen, Ida Marie Alme, Petter 

Jacobsen, Anna Simonsen, Svein-Erik Strandbø Olsen,. 

Til stedet digitalt: Arne Robert Pettersen.  
Observatører: Åste Hagerup (Sti), Tobias Røed, Magnus Bjerke (KK), Jostein Gjesdal, Jørgen Sunnvold, Tina 

Tran (DMMH), Jørgen Sunnvoll (KK), Espen Munkvik, Margrethe Skjervold Baustad. 

Observatører digitalt: Sofie Carlsen Bergstrøm (Sit styret). 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

Saksliste 
 
VT-sak 37/20  Valg til Kulturstyret  
VT-sak 35/20  Sak unntatt offentligheten 1       
VT-sak 36/20  Sak unntatt offentligheten 2       
VT-sak 38/20  Ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av Covid-19   
VT-sak 39/20  Tildeling av sponsormidler  
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Dagsorden 
 
 
17:00 Konstituering  

Godkjenning av møteleder, møteinnkalling, referent og tellekorps 
Godkjenning av dagsorden 

 
 
17:10 VT-sak 37/20  Valg til Kulturstyret  
 
17:25 VT-sak 35/20  Sak unntatt offentligheten 1  
 
18:25 Pause 
 
18:40 VT-sak 36/20  Sak unntatt offentligheten 2 
 
19:40 Pause 
 
20:10 VT-sak  38/20   Ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av 

Covid-19  
21:25 Pause 
 
21:30 VT-sak 39/20  Tildeling av sponsormidler 
 
22:30 Referatsaker 

Eventuelt  
Møteevaluering 

 
23:00 Møtet hevet! 
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Møtet åpnet kl. 16:30 
 
Konstituering 
 
Vegard og Madeleine godkjent som møteleder 
Møteinnkalling godkjent 
Ida godkjent som referent 
Åste, Tobias og Tina  godkjent som tellekops 
Dagsorden godkjent 
Referat fra forrige møtet er godkjent 
 
 
 
VT-sak 37/20  Valg til Kulturstyret  
 
Tilleggsforslag v Svein-Erik 
 
AU i VT får fullmakt til å supplere et medlem med funksjonstid på to år i Kulturstyret 
tillknyttet Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. 
Votering: Vedtatt 
 
 
KK går igjennom hvordan møtet lukkes.  
 
Møtet lukkes 
 
Margrethe, Simen, Ida, Jostein, Åste, Tobias, Tina, Michael, Adrian, Eniko, Richard kommer 
tilbake i møtet 17:43 
 
KK går igjennom hva vedtektene sier om mistillit.  
 
Det åpnes for spørsmål fra salen 
 
Votering om å samle sakene: Vedtatt  
 
Valg til grunn  
Direkte spørsmål hvor ikke alle kan svare 
Votering: Vedtatt 
 
Forslag v 
Forslag om å kun tillate verbalt fremlegg i saksfremleggene i de lukkede sakene.  
Votering: Vedtatt 
 
VT diskuterer prosess og stiller spørsmål 
 
Forslag 
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Enten presenteres saken uten audio-visuelle hjelpemidler ellers blir saken behandlet uten 
saksbehandlers presentasjon. 
Votering: Vedtatt 
 
Forslag: 
Velferdstinget tillater ikke audiovisuelle hjelpemidler i saksbehandlers presentasjon, og 
forholder seg til de saksdokumenter som er sendt til Velferdstinget innen fristene for 
møtet. Det sees på som uryddig å fremlegge ytterligere presentasjons-hjelpemiddel, bilder, 
videoer eller lydklipp under behandling av saken. 
Votering: Vedtatt 
 
VT-sak 35/20  Mistillitsak 1 og  VT-sak 36/20 Mistillitsak 2  
 
 
Saken diskuteres 
   
Votering 35/20: Forslag er enstemmig avvist  
 
Votering 36/20: Forslag er enstemmig avvist 
 
Møteevaluering for lukkede saker. 
 
 
Møtet åpnes 
 
 
Endringsforslag til dagsorden v Simen 
 
Fremmer følgende endringsforslag til dagsorden: 
1: 
Velferdstinget velger å ikke behandle følgende saker på VT-møtet 06.10.2020: 
VT-sak 38/20 Ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av Covid-19 
VT-sak 39/20 Tildeling av sponsormidler 
 
Velferdstinget ønsker at det skal gjennomføres digitale høringsrunder i Velferdstinget og 
med aktuelle samarbeidspartnere knyttet til sakene, og at arbeidsutvalget skal jobbe videre 
med sakene før de settes opp igjen på Velferdstingets møte 27. oktober.  
 
Votering: Vedtatt 
 
2: 
Velferdstinget velger å ikke behandle 
VT-sak 38/20 Ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av Covid-19 på VT-møtet 
06.10.2020.  
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Velferdstinget ønsker at det skal gjennomføres en digital høringsrunder i Velferdstinget og 
med aktuelle samarbeidspartnere knyttet til saken, og at arbeidsutvalget skal jobbe videre 
med saken før den settes opp igjen på Velferdstingets møte 27. oktober.  
 
Votering: Ikke vedtatt 
 
3: 
Velferdstinget velger å ikke behandle 
VT-sak 39/20 Tildeling av sponsormidler på VT-møtet 06.10.2020.  
  
Velferdstinget ønsker at det skal gjennomføres digital høringsrunde i Velferdstinget og med 
aktuelle samarbeidspartnere knyttet til saken, og at arbeidsutvalget skal jobbe videre med 
saken før de settes opp igjen på Velferdstingets møte 27. oktober.  
 
Votering: Ikke vedtatt 
 

 

 
VT-sak 38/20  Ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av Covid-19 
  
Som konsekvens utsatt 
 
VT-sak 39/20  Tildeling av sponsormidler  

 
Som konsekvens utsatt 
 
Referatsaker 
Orientering angående saker/arbeid KK 

- Magnus refererer 

Orientering angående saker/arbeid styreleder Sit 

- Sofie referer. 

Orientering fra eventuelle observatører fra eierorganene 

- DMMH, Sti, BISO, Fotofagskolen. 

Velferdsutvalget i Gjøvik refererer.  
Kulturstyret og Boligrådet refererer.  
 
Eventuelt 

- Svein-Erik orienterer om at det kan komme sak om søknad om penger på neste 
møte. Mye spennende som skjer på Gjøvik, og campus Gjøvik skal utvikles.  

- Kenneth orienterer om sakspapirer.  
- Oppfordring til å rekruttere til Kulturstyret 
- Michael orienterer om et innspill på en høring om fastleger.  

 
Møteevaluering 
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- Godt møte. Stiller spørsmål ved utsetting av begge sakene, men respekterer det.  
- God møte. 
- Kudos til de rundt bordet og bra kjapt møte.  
- Setter pris på at folk rydder. Hyggelig møte. 
- Håper at folk har det fint og at folk har det bra. 
- Hyggelig å se dere. Takk til ordstyrere og KK om oppdatering underveis. Takk for 

tissepause. 
- Tatt i betrakting hva som har skjedd i møte er jeg positiv. Litt skuffet over utsettelse, 

men respekterer at folk er slitne og vil utsette det. God digital løsning. 
- Synes det var et langt møte. Føles som et langt møte. Flink til å holde seg til sak. 

Flinke til å håndtere sakene. 
- Skulle gjerne diskutert litt hyggeligere ting, håper at alle er på med forslag og innspill 

til digital sak. 
- Mye fram og tilbake at folk er enige, men bra å diskutere det. 
- Fint at det er mange som tar til orde.  
- Er sliten. 
- Oppfordrer til at folk setter seg godt inn i sakene. 
- Tunge saker med et gikk fint.  
- Gøy at mange tar ordet. Full forståelse for at folk er slitne og vil utsette sakene. Tross 

tunge saker er det hyggelig å være her med dere. 
- Tommelen opp.  
- Gikk bra på digitalt. Fikk med seg det som ble sagt. Møtet gikk ganske fint. Gode 

rammer for diskusjon. Veldig bra ordstyring.  
- Bra ordstyring. Skjønner at folk er slitne.  
- Ikke så inkludert på bakbenk og dårlig lyd.  
- Fint å høre at noen har diskutert saker på forhånd. Skryt til Vegard som er ny i 

studentpolitikken. Stor skryt til ordstyrer.  
- Så greit møte som det kunne bli.  
- Høy puls i møtet.  
- Saklige og flinke å 
- Ryddig møte. Hyggelig. AU og KK har gjort en veldig god jobb. Vegard er en flott 

ordstyrer.  
- Utfordringer med møtet.  
- Folk har gjort en god jobb. Brukt mye tid på dette møtet. Bra møtet og dere er flinke.  

 
 
Møtet hevet kl. 22:20 
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Vedtak 
 
Valgt til Kulturstyret med funksjonstid på to år: 
Daniel Markussen 
 
Votering 35/20: Forslag er enstemmig avvist  
 
Votering 36/20: Forslag er enstemmig avvist 
 
 
VT-sak 38/20 Ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av Covid-19 og VT-sak 39/20 
Tildeling av sponsormidler 
 
Velferdstinget velger å ikke behandle følgende saker på VT-møtet 06.10.2020: 
VT-sak 38/20 Ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av Covid-19 
VT-sak 39/20 Tildeling av sponsormidler 
 
Velferdstinget ønsker at det skal gjennomføres digitale høringsrunder i Velferdstinget og 
med aktuelle samarbeidspartnere knyttet til sakene, og at arbeidsutvalget skal jobbe videre 
med sakene før de settes opp igjen på Velferdstingets møte 27. oktober.  
 
Votering: Vedtatt 
 
 
 
Kenneth Stange/s/                                                            Ida Johnsen Ingebrigtsen/s/ 
Leder                                                                                                  Rådgiver 
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