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Styreleders orientering 
 
 
Besøk på YTRE kunstfagskole 12.05 
Vi studentvalgte i styret på besøk hos YTRE kunstfagskole. Her fikk vi mye tid til å se lokalene 
studentene har og vi fikk omvisning daglig leder Stine Roald. Vi fikk også snakket om hvordan vi 
kan gjøre Sit mer kjent for fagskolestudentene og hvilke tilbud det kan være relevant for 
studentene å benytte seg av. 
 
Møte med studentfrivilligheten i Ålesund 12.05 
Senere på dagen var vi på møte med representanter fra ÅSS - Ålesund Studentsamfunn, NTNUI 
Ålesund, SPÅ - Studentparlamentet NTNU i Ålesund og Velferdsutvalget. Her fikk vi mye innspill 
på inntrykket studentene har av Sit både når det kommer til tilbudet vi gir og når det kommer til 
samarbeid med studentene. 
 
Boligsafari 13.05 
Jeg og Monja fikk en omvisning av Paul Erik rundt i Trondheim hvor vi fikk sett de aller fleste 
stedene vi har studentboliger. Dette var en fin og lærerik tur hvor vi fikk se den store bredden av 
utforming av hybler og kollektiv på de ulike stedene. 
 
Mediesak - Ett samlet campus for meningsfulle studentliv 15.05 
Jeg og Audhild hadde en sak i media [lenke] hvor vi skriver at vi i Sit støtter NTNUs 
campussamling og legger vekt på at det må bli plass til gode læringsareal, studentfrivillighet og 
alle velferdstjenestene som bør tilbys på et samlet campus. 
 
Påbegynt arbeid med revidering av samarbeidsavtale mellom Sit-styret og VT 20.05 
I henhold til samarbeidsavtalen mellom Sit-styret og VT har vi nå begynt gjennomgang av 
samarbeidsavtalen hvor vi skal se på hvilke endringer som kan gjøres. Det er foreløpig ikke 
foreslått noen store endringer. Avtalen skal både vedtas på VT-møte og på Sit-styremøte til 
høsten. 
 
Snakk med Studenttinget - Campussamling 23.05 
Studenttinget hadde et åpent møte om campussamling på Campuslab på Stripa. Her møtte jeg 
arbeidsutvalget til Studenttinget NTNU hvor vi fikk diskutert hvilke utfordringer man står ovenfor 
i campussamlingsprosjektet fremover. 
 
Samarbeidsmøte mellom VT-AU & Sit administrasjonen 24.05 
VT-AU og Sit adm hadde sitt månedlige møte hvor jeg møter fast. Dette er et uformelt møte hvor 
arbeidsutvalget og administrasjonen kan diskutere vedtak som blir fattet på VT-møtet og på Sit-
styremøtet. På dette møtet var både avtroppende og påtroppende AU til stede hvor det ble gjort 
for en forventningsavklaring for det kommende året. 
 
 
Saksbehandler: Jørgen Sunnvoll 
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Tilrådning:  
Saken tas til orientering 
 
 
Trondheim, 01.06.22 
 
 
Audhild Kvam 


