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Martine Lysebo
Stine Johannessen

VT Pol. Nestleder
VT Org. Nestleder

FRAFALL REPRESENTANTER:
Tyler Stewart
Annichen Staib
Michael Køllersen

AU
NTNU
BI

FASTE OBSERVATØRER OG ANDRE BAKBENKERE TIL STEDE:
Cecilie B Raustein
Nicholas Christiansen
Audhild Kvam
Espen Munkvik
Trond Wessel Reehorst
Lars Furu Kjelsaas
Magnus Bjerkeli
Sigrid B. Lakså
Felipe F. Garcia
Annbjørg Pasteur Stø
Åste Solheim Hagerup

Påtroppende STi-leder
Styreleder Sit
Adm. Dir. Sit
Sit
Student
Sit Styret
Sit Styret
Studentersamfundet
Studenttinget
Påtroppende STi AU
Påtroppende STi AU

Astrid Østigård
Henrik A. Mortensen
Kristian Sjøli
Margrethe S. Baustad
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Møteleder
Referent

2

DAGSORDEN
Kl. 16.15
Konstituering
Godkjenning av møteleder, møteinnkalling, referent og tellekorps
Godkjenning av dagsorden

Kl. 16.30

VT-sak 47/18

Nye retningslinjer for tannhelserefusjon

Kl. 17.30

VT-sak 51/18

Budsjett Sit Velferd 2019

Kl. 18.30
Kl. 18.50
Kl. 19.20

PIZZA-PAUSE
VT-sak 48/18
VT-sak 52/18

Tannhelserefusjon 2018
Budsjett Sit Kafe 2019

Kl. 19.30

VT-sak 53/18

Budsjett Sit bolig 2019

Kl. 19.45

VT-sak 54/18

Budsjett for Velferdstinget 2019

Kl. 20.20

PAUSE

Kl. 20.35

VT-sak 50/18

Utbygging av Studentersamfundet i Trondhjem

Kl. 21.05

VT-sak 49/18

Utvidelse av funksjonstid for studenter i råd

Kl. 21.15

Referatsaker
Eventuelt
Møteevaluering

Kl. 21.45

Møtet hevet!
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Møtet åpnet kl 16.16
Kristian Sjøli godkjent som ordstyrer
Møteinnkalling godkjent
Referat fra 24.10.18 godkjent
Margrethe godkjent som referent
Tellekorps: Cecilie Raustein, Kristian Svartås.
Dagsorden
Forslag: Flytte VT-sak 48/18 til kl 17.30, og forsinke behandling av VT-sak 51/18
Votering: Dagsorden uendret.

VT-sak 47/18

Nye retningslinjer for tannhelserefusjon

Ragnhild innleder saken
Åpner for spørsmål
- Er alle alternativene bærekraftige?
- Får man støtte i forslag 1 hvis man har regning på 10 001,-?
- Hvorfor er det ikke inkludert et alternativ med øvre grense på 50 000,-?
Åpner for diskusjon
Innstilling:
VT vedtar ett av forslagene til nye retningslinjer for tannhelserefusjon
AU har redaksjonell fullmakt til å endre retningslinjene
Dissens ved Martine Lysebo: Endre gjennomgående til «støtte til ordinær tannhelsesjekk på 250
kr» i alle forslag til retningslinjer.
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Cupvotering over de fire forslagene:
Votering forslag 1: 3 for
Votering forslag 2: 5 for
Votering forslag 3: 8 for
Votering forslag 4: 3 for
Votering mellom forslag 2 og 3:
Forslag 2: 5 for
Forslag 3: resten
Vedtak: Forslag 3 lagt til grunn for videre diskusjon

Lars stemt inn ved bordet
Strek satt
Strek hevet

Endringsforslag v/Morten:
Fjerne linje 6 og 7, gjeninnta linje 8 og 9
Votering: Vedtatt

Tilleggsforslag v/Ida:
Linje 13: taket på ordningen er 5 millioner
Votering: Falt

Endringsforslag v/Thomas:
(linje 23/24 og 36 strykes) Nytt kulepunkt under AUs innstilling: «Det gis ikke støtte til
tannhelsesjekk.»
Votering: Falt
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Dissens ved Martine Lysebo:
Endre gjennomgående til «støtte til ordinær tannhelsesjekk på 250 kr» i alle forslag til
retningslinjer.
Votering: Vedtatt

Endringsforslag v/Jørgen:
Linje 48: "Behandling for tilstander/tilfeller som det offentlige kan gi stønad for"
Votering: Vedtatt

Endringsforslag v/Morten:
Endringsforslag linje 51: fjerne "alle over 35 år"
Votering: Falt

Tilleggsforslag v/Anders:
Tillegg under linje 56 som eget pnkt: «tannhelsestøtte skal kun gjelde for inngrep av akutt
karakter»
Votering: Falt
Helhetlig innstilling med vedtatte endringer: Vedtatt

Endringsforslag til innstillingen:

Helhetlig endringsforslag til innstillingen i saken v/Thomas
«Tannhelserefusjon legges ned fra 01.01.19»
Votering: Falt
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Tilleggsforslag v/Morten:
- VT ønsker at flest mulig benytter seg av støtte til tannhelsesjekk, og har som mål at 25 %
av studentene tilknyttet Sit benytter seg av den årlig.
Votering: Falt

Endringsforslag v/Ragnhild:
Endre i innstilling: «VT vedtar forslag tre med de endringene som fremkommer på møtet»
Votering: Vedtatt
Innstilling:
AU har redaksjonell fullmakt til å endre retningslinjene

Votering helhetlig innstilling med vedtatte endringer: Vedtatt

VT-sak 47/18 – GJENÅPNET kl 20:45

Forslag om å gjenåpne VT-sak 47/18 – Nye retningslinjer for tannhelserefusjon
Forslag diskuteres
Prøvevotering på tak for tannhelserefusjon: flertall for et tak

Votering for å åpne sak 47/18: 10 for. Sak gjenåpnes
Forslag om prøvevotering:
Skal tannhelsesjekk reklameres for av Sit?
Prøvevotering: 6 for, 7 imot, 1 avholdende
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Tilleggsforslag v/Robin:
Tilleggspunkt på linje "12.5": Tak settes til 5 millioner.
Votering: Vedtatt
Tilleggsforslag v/Magnus:
Tilleggspunkt på linje "12.5" i VT sak 47-18: maks 1/4 av taket kan deles ut hvert kvartal.
Votering: Vedtatt

Tilleggsforslag v/Magnus:
Tilleggspunkt på linje "12.5" i VT sak 47-18: Maks halvparten av taket kan deles ut i
vårsemesteret.
Votering: falt

Tilleggsforslag v/Martine:
Tilleggspunkt på linje «12.5» i VT sak 47-18: Tak for hvert kvartal settes på 1,25millioner
Votering: falt
Tilleggsforslag v/Ida:
Sette tak på 2,5 millioner for hvert semester, slik at man kan søke begge semester i gitt skoleår.
Votering: Falt
Helhet med endringer: Vedtatt

VT-sak 51/18

Budsjett Sit Velferd 2019

Ragnhild innleder

8

Audhild Kvam, adm.dir. i Sit, presenterer Sit Velferd sitt budsjett for 2019.
Ragnhild informerer
Åpner for spørsmål
Åpner for diskusjon

Innstilling:
VT mener at det skal tydeligere redegjøres for hva konkret økningen i
semesteravgiften har gått til. Derfor mener VT at styret i Sit skal sende denne saken
tilbake, og ikke vedta budsjett for Sit Velferd 2019 på dette styremøtet.
VT mener at det skal utredes for og igangsettes forebyggende psykososiale tjenester.
VT mener at en studentrepresentant skal være involvert i alle ansettelser der lønnen
finansieres av semesteravgift.
VT mener at AU neste år skal involveres mye tidligere i prosessen med å utrede Sit
Velferds budsjett. Det forventes at Sit tar initiativ til dette.
I samråd med AU skal kontooversikten over hva semesteravgiften brukes på
omstruktureres for mer leselighet og forståelse.

Endringsforslag v/Thomas:
Nytt kulepunkt: «VT godkjenner budsjettet med de endringer som ble foreslått.» Stryk linje 101
– 103
Votering: Vedtatt

Strykningsforslag v/Ida:
Stryk linje 101 – 103
Votering: Falt

Strykningsforslag v/Ida:
Stryk linje 104
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Votering: Falt

Strykningsforslag v/Thomas:
Stryk linje 105 – 106: «VT mener at en studentrepresentant skal være involvert i alle ansettelser
der lønnen finansieres av semesteravgift»
Votering: Vedtatt

Tilleggsforslag v/Morten:
«VT mener at budsjettet ikke er i overenstemmelse med ønsket om en ekstra satsning på
psykososiale helsetjenester.»
Votering: Falt

Dissens v/Stine Johannessen:
Ekstra punkt linje 111:
«VT ønsker at en økning i idrettskontingenten til 1800 skal utsettes til oppussingen av
Gløshaugen Idrettssenter er ferdig.»
Votering: Falt

Tilleggsforslag v/Thomas:
Nytt punkt: VT godkjenner økning i idrettskontigenten
Votering: Vedtatt

Tilleggsforslag v/Thomas
VT setter tak for tannhelserefusjon på 2 millioner
Votering: Falt

Tilleggsforslag v/Thomas
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VT ønsker å bruke 2 millioner på å utrede om Sit kan bruke pengene som går til Sit psykososiale
helsetjeneste og Sit Råd på en annen måte? Kan Sit drive med forebygging på en annen måte?
VT ønsker å få råd om hvordan vi får best forebygging med de rammene vi har i dag og hvor mye
må denne økes for å optimalisere drift
Votering: Falt

Tilleggsforslag v/Thomas
VT ønsker at Sit deler ut 1 million kroner i form av tannbørste, tannkrem, og tanntråd i løpet av
fadderuka.
Votering: Falt

Endringsforslag v/Morten:
VT ønsker å kutte tilskudd til prestetjenesten og tilskudd til ISFIT etter festivalen i 2019, og
heller bruke penger på forebyggende psykososiale tjenester.
Votering: Falt

Votering helhet: Vedtatt

VT-sak 48/18

Tannhelserefusjon 2018

Ragnhild innleder
Åpner for spørsmål
Åpner for diskusjon

Innstilling:
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VT setter frist på å søke om refusjon til 31/12-18
All informasjon vedrørende tannhelserefusjon skal oppdateres senest 24t etter vedtak er
gjort.

Endringsforslag v/Thomas:
«VT setter et tak på 5 millioner for tannhelserefusjon»
Votering: Falt

Endringsforslag v/Thomas:
VT går for alternativ 1: «VT dekker hele underskuddet til tannhelserefusjonsordningen i 2018
med reguleringsfondet for semesteravgift»
Votering: Vedtatt

Dissens på linje 86 v/Ragnhild Dalslåen, endre punktet
Nye retningslinjer vedtatt i VT-sak 47/18 gjelder fra 01/12-18.
Votering: Falt

Innstilling:
VT setter frist for å søke om refusjon til 31/12-18
All informasjon vedrørende tannhelserefusjon skal oppdateres senest 24t etter vedtak er
gjort
Votering: Falt

Votering helhet: Vedtatt:
VT går for alternativ 1: «VT dekker hele underskuddet til tannhelserefusjonsordningen i 2018
med reguleringsfondet for semesteravgift»

12

VT-sak 52/18

Budsjett Sit Kafe 2019

Ragnhild innleder
Åpner for spørsmål
Innstilling:
VT setter pris på et godt og ryddig budsjettfremlegg, og synes Sit Kafe har lagt frem et godt
budsjett.
Votering innstilling: Vedtatt

VT-sak 53/18

Budsjett Sit bolig 2019

Martine innleder
Åpner for spørsmål
Åpner for diskusjon
Innstilling:
Det bør tilstrebes å sette ned husleien til et minimum for tjenester som finansieres av
semesteravgiften, samt lokaler til studentfrivilligheten. Muligheter for dette forventer
Velferdstinget at undersøkes nærmere.
Velferdstinget håper prosessen om å redusere tomgangen i studentboligene blir prioritert, og at
man fortsetter arbeidet i samarbeid med NTNU for å redusere tomgangstapet
Endringsforslag v/Morten:
Stryke linje 47-49
Votering: Vedtatt

Votering helhet med endring: Vedtatt
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VT-sak 54/18

Budsjett for Velferdstinget 2019

Ragnhild innleder
Åpner for spørsmål
Åpner for diskusjon
Innstilling:
Budsjett for Velferdstinget vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.
Endringsforslag til innstilling v/Morten:
«Det øremerkes 10.000 til å reklamere for Velferdstingets sponsorprogram, og det arbeides for
å gjøre ordningen bedre kjent.»
Votering: Vedtatt
Votering helhetlig innstilling: Vedtatt

VT-sak 50/18

Utbygging av Studentersamfundet i Trondhjem

Sigrid (nestleder på samfundet) innleder
Åpner for spørsmål
-

Hvor langt har dere kommet i prosessen?
Hvor skal elva fylles?

Åpner for diskusjon
Hadde vært fint med bredt spekter av arealer, med gode areal for lavterskeltilbud
Viktig at fasaden virker åpen og inviterende
Det er «umulig» å finne frem på samfundet
Viktig at rommene er åpne og fleksible – være flerbruksrom
Man føler seg veldig liten når man går inn alene, pga utformingen av rommene.
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Nyere studentforeninger mangler forankring i klubben, de får ikke plass pga de med lang
forankring
Hadde vært fint om det var mer åpnet på dagtid, slik at man ikke bare går dit for «festing»
Samfundet forbindes med festing, bør tenke på å få litt annen kultur slik at flere kan bruke
arealene – f.eks. ha noen areal som minner om studentloungene o.l.
Foosballbane i kjelleren på samfundet
Kan ha rom lignende kvarteret i Bergen (rommet heter tivoli), hvor man har mulighet til å klappe
sammen tribunene
Viktig å huske tilrettelegging slik at arealene er tilgjengelige for alle
Samfundet gjør mye bra, fortsett med dette i større skala
Å tilrettelegge for at medlemmer finner hverandre – for eksempel ved like hobbyer/interesser
Alkoholfri bar

VT-sak 49/18

Utvidelse av funksjonstid for studenter i råd

Jørgen innleder
Åpner for spørsmål
Blir det suppleringsvalg til høsten?
Åpner for diskusjon
Innstilling:
Velferdstinget vedtar at funksjonstiden for sittende eksterne studenter i Bolig-, Idretts, og
Velferdsrådet utvides ut våren 2019.
Votering: Vedtatt

Ref.sak

36/18

Velferdstingets møte den 24.10.2018

Godkjent i starten av møtet
Ref.sak

37/18

Arbeidsutvalget

Sendt ut skriftlig
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Ref.sak

38/18

Sit Styret

Mye møter, ser behov for formalisering av samarbeidet rundt budsjettprosess mellom VT og sit,
skal arbeide med det fremover. Fått skryt for trivsel.sit.no. Ser på kapitalforvaltningen per i dag,
og ser på økning av kompetanse i Sit generelt.

Ref.sak

39/18

Fra STi, SP-DMMH, TJSF, BIS, SU-HK, SR-FI

STi: har hatt valg, arbeidet mot nytt forslag til stipendordning, blir aksjon torsdag neste uke. Vi
planlegger protestmarsj. Ny ledelse STi introduserer seg selv.
Kulturstyret: bevilget 326 000,- i høst fra Sit sponsormidler.
Ref.sak

40/18

Fra råd og utvalg som VT velger til.

Eventuelt
Stine: Velferdsdagene neste uke – husk å melde seg på. Vil også sende ut påmelding til
hundekos i morgen.

Møteevaluering:
Flott møte
God faglig diskusjon
Spennende saker
Skulle ønske flere uttrykte seg under saksdiskusjonene
Skulle hatt møtet uken før så det ikke blir så nært opp mot eksamen
Forslag: flere møter, færre saker per møte
God møteledelse
Hadde vært fint med flere, kortere møter
Flott at Sit kom
Skulle gjerne hørt flere stemmer rundt bordet
Gode debatter
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God ordstyring
Tidvis mye mening fra AU
Viktig å være obs på hvordan man snakker om andres argumenter.
Hyppigere møter er man imot pga mye reise for Gjøvik og Ålesund
Veldig gode sakspapirer fra AU
Hvis man har sterke meninger og kommer med endringsforslag i starten av en sak er det flott
om man sender endringsforslag på forhånd
Bra at man gjenåpnet sak
God klasseledelse
Ikke alle som prater i debattene, men gode debatter
Flott at folk tar den tiden man trenger for å diskutere sakene grundig
Konstruktiv kritikk:
Kom med endringsforslag tidligere i diskusjonen
Man tegner seg til tale sent
Viktig at man passer på ordbruk, og man har hatt noen personangrep. Ikke bra.

Møtet avsluttet kl. 22.55
_____________________________________________________________________________________________

Endelige Vedtak:
VT-sak 47/18

Nye retningslinjer for tannhelserefusjon

VT vedtar forslag tre med de endringene som fremkommer på møtet.
AU har redaksjonell fullmakt til å endre retningslinjene.

VT-sak 51/18
-

Budsjett Sit Velferd 2019

VT godkjenner budsjettet med de endringer som ble foreslått.»
VT mener at det skal utredes for og igangsettes forebyggende psykososiale tjenester.
VT mener at AU neste år skal involveres mye tidligere i prosessen med å utrede Sit
Velferds budsjett. Det forventes at Sit tar initiativ til dette.
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-

I samråd med AU skal kontooversikten over hva semesteravgiften brukes på
omstruktureres for mer leselighet og forståelse.
VT godkjenner økning i idrettskontigenten.

VT-sak 48/18

Tannhelserefusjon 2018

VT går for alternativ 1: «VT dekker hele underskuddet til tannhelserefusjonsordningen i 2018
med reguleringsfondet for semesteravgift»

VT-sak 52/18

Budsjett Sit Kafe 2019

VT setter pris på et godt og ryddig budsjettfremlegg, og synes Sit Kafe har lagt frem et godt
budsjett.
VT-sak 53/18

Budsjett Sit bolig 2019

Velferdstinget håper prosessen om å redusere tomgangen i studentboligene blir prioritert, og at
man fortsetter arbeidet i samarbeid med NTNU for å redusere tomgangstapet.

VT-sak 54/18

Budsjett for Velferdstinget 2019

Budsjett for Velferdstinget vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.
Det øremerkes 10.000 til å reklamere for Velferdstingets sponsorprogram, og det arbeides for å
gjøre ordningen bedre kjent.
VT-sak 49/18

Utvidelse av funksjonstid for studenter i råd

Velferdstinget vedtar at funksjonstiden for sittende eksterne studenter i Bolig-, Idretts, og
Velferdsrådet utvides ut våren 2019.

Ragnhild Karlsen Dalslåen/s/
Leder

Margrethe S. Baustad/s/
Rådgiver
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