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Referat VT-møte 02/2021 

 
Til:                      
Arbeidsutvalget                                                                Dato: 09.02.21 
Styreleder Sit 
Representanter 
Eierorgan 

Kontrollkomiteen 
 
Møtested: Zoom + Stream             
Møtetid: 16:30 
Referent: Ida Ingebrigtsen     
 
_________________________________________________________________ 
 
Ordstyrer Solveig Høgåsen 
KandidatTomas Krogstad Eriksen 
Kandidat Lars Føleide 
Kandidat Karen Mjør 
Kandidat Jørgen Sunnvoll 
E Tina Tran 
AU Michael Li Stene 
AU Kenneth Stange 
AU Simen Oftedal 
AU Eniko Toth 
AU Adrian EMil Chambe-Eng 
Rådgiver Ida Ingebrigtsen 
VT Thomas Walmsley 
VT Anna Simonsen  
VT Arne Robert Pettersen 
VT Eirin Espås 
VT Ferdinand Marnburg 
VT Ida Marie Alme 
VT Ingvild Alvarstein 
VT Kristian Nygård Svartås 
VT Petter Jacobsen 
VT Svein Erik Strandabø Olsen 
VT Richard Solvang 
VT Elise Hansen 
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VT Theodor Dolash 
VT Lars Holmer 
         
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Saksliste 
 
VT-sak 07/21  Valg til Styret i Sit 
   

 

 
Møtet åpnet kl. 16:34 
 
 
Kenneth åpner møtet  
 
Solveig godkjent som møteleder 
 
Solveig innleder møtet 
 
Konstituering 
 
Møteinnkalling godkjent  
Ida godkjent som referent 
Berge og Tina godkjent som tellekorps 
Dagsorden godkjent  
 
 
 
 

VT-sak 07/21 - Valg til Sit-styret 

Solveig presenterer saken 

 

Lars Føleide holder åpningsappell 

Karen Mjør holder åpningsappell 

Cecilie Bjørndotter Raustein holder åpningsappell 

Jørgen Sunnvoll holder åpningsappell 
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Åpner for spørsmål 

- Det er en del stress og press på hvordan man utøver sine plikter, hvordan vil du som 

individ takle dette? 

- Hvor mener du at Sit har størst forbedringspotensial?  

- Dere har alle erfaring fra Trondheim, men Sit her jo mye mer enn bare Trondheim. 

Hvordan skal dere sørge for at de andre byene blir husket i prosessene? 

- Hvordan vil du forbedre Sit, i så tilfellet hvordan?  

- Hvem mener du er samskipnadens tre viktigste samarbeidspartnere? 

- I delområde 4 og 5 i campusprosjektet har Sit spilt inn ønsker om både 

studentboliger, barnehager og idrettshall. Hva mener du er den ideelle løsningen i 

disse delområdene, og hva ivaretar studentenes velferd på best mulig måte? 

- Sit driver med mange ulike områder, hvis du måtte kutte ett hva ville det vært? Om 

du måtte legge til ett området hva ville du lagt til? 

- Hvordan skal dere passe på at studenter blir ivaretatt av Sit sine tilbud? Hvordan kan 

man sikre at studenter fra alle byer er prioritert og ikke bare Trondheim? Hva vil du 

gjøre? 

- Husker dere hvor mye semesteravgiften er på? 

- Hva mener du er den beste grunnen til at Velferdstinget ikke bør stemme på deg? At 

det er mange andre gode kandidater er ikke ett godkjent svar. 

- Hvis du kunne valgt et spørsmål du ville blitt stilt og hva hadde du svart? 

- I et styret kan det oppstå konflikter, har du vært borti en slik konflikt, hvordan 

håndterte du det og hvordan tror du den erfaringen kan hjelpe deg i dette vervet? 

- Resten av sit styret har tatt en avgjørelse du er helt uenig, hva gjør du da? 

- Som representant i styret skal man også ivareta de ansatte i Sit. Hvordan vil du 

forholde deg til en sak der både studenter og ansatte er involverte, og utfallet av 

saken vil gå ut over en av partene? 

- Hva synes du om Sit-logoen? 

 

Pause 

Begynner 18:32 

- En av de største utfordringene hos studenter er ensomhet, hvordan tror du at 

dere/sit kan takle dette? 

- Er det noen tidligere situasjoner som tilsier at du ikke burde tiltre dette vervet?  

- Alle har snakket om at det er viktig at vi når ut til studentene – helt konkret, hvordan 

ville du nådd ut til studentene? 

- Hva er det beste med dine motkandidater? 
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- Studentsamskipnader fungerer ofte som en fasilitator for frivilligheten, når mener du 

at Sit burde ta mer eierskap til prosessen? 

- Hvis du blir valgt til Sit-styret, hva vil bli din fanesak? 

 

Sluttappeller 

Informasjon om Upavote av Simen 

 

Valgresultat 

Jørgen og Karen er valgt til faste representanter 

 

Pause 19:24 

Tilbake 19:43 

 

Varavalg  

 

Nina sin presentasjon leses høyt 

Thomas holder åpningsappell  

Lars holder åpningsappell 

 

Spørsmål 

- Bare fordi dere er rekkefølgevaraer betyr det ikke at dere er uten påvirkningsmakt, 

hvordan vil dere bruke deres posisjon for å bidra til de som er valgt? 

- Dere har vært med i studentpolitikken lenge, hvordan ville dere revitalisert 

studentpolitikken litt eller gjort noen endringer? 

- Til orden: forslag om å sette strek. 

Strek satt 
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Sluttappeller 

 

Info om votering og prosess 

 

Valgresultat presenteres 

Valgte varaer 
Førstevara - Nina Salvesen  
Andrevara - Thomas Eriksen 

 

Møteevaluering 

Runde rundt bordet 

- Veldig mye bra spørsmål, god ordstyring, kudos til samf for godt oppsett, litt knot 
under stemmingen men gikk greit. 

- Gode spørsmål og godt møte. Takke dem som så oss på stream, men det ble ikke 
gjort denne gangen. 

- Takk til samfundet for oppsett. 
- Veldig fint møte. Folk har vært hyggelige og god tone.  

 

Kenneth hever møtet 20:22 

 

Vedtak 

 
VT-sak 07/21 - Valg til Sit-styret 

Faste representanter 
Karen Mjør og Jørgen Sunnvoll 

Varaer 
Første vara og andre vara henholdsvis  

Avsluttes 20:22 

 

 
Kenneth Stange/s/                                                       Ida Ingebrigtsen/s/ 
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Leder                                                                            Rådgiver 
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