
POSTADRESSE: TELEFONER: GATEADRESSE: 
NTNU Dragvoll FTV SU: 735 90182 Universitetssenteret på Dragvoll 
7491  TRONDHEIM FTV HF: 735 90185 Trondheim 

Konsulent: 735 96742 

Søknad om tildeling av tavle på Dragvoll 

Studentorganisasjon: 

Periode:  ___________________ 

Kontakperson  navn: 

 Org. adr.: 

Telefon: 

E-post:

Formål med tavlen: 

Interesserte må søke til Studentrådene HF og SU for ett studieår av gangen, med søknadsfrist 15. 
april. Fordeling av tavler skjer i mai og tavlen disponeres det påfølgende studieår. Mulighet for 
supplering på et senere tidspunkt dersom det finnes ledige tavler. 

Organisasjonen/foreningen er selv ansvarlig for rydding av egen tavle. 

Dato :   __________  

Underskrift av ansvarlig for organisasjon/forening 

Studentrådene HF og SU har gitt tillatelse til at ovennevnte organisasjon/forening 
disponerer tavle nr.  ______  på Dragvoll studieåret  

Studentrådene HF og SU 



 
 
 
 

 
POSTADRESSE: TELEFONER: GATEADRESSE: 
NTNU Dragvoll Leder/nestleder: 73 59 01 82 Universitetssenteret på Dragvoll 
7491  TRONDHEIM Sekretær: 73 59 67 42 Trondheim 

 
 
 
REGLEMENT FOR BRUK AV TAVLER PÅ DRAGVOLL 
Vedtatt 5.4.00 SU-sak 51/00 
Endret 10.4.02 SU-sak 51/02 
Redaksjonelle endringer etter omorganisering 18.05.06 
 
Aktuelle brukere av tavlene på Dragvoll må være organisasjoner eller foreninger som 
vesentlig omfatter studenter eller ansatte ved NTNU. 
 
Interesserte må søke til Studentrådene HF og SU for ett studieår av gangen med søknadsfrist 
15. april. Fordeling av tavler skjer i mai og tavlen disponeres det påfølgende studieår. 
Mulighet for supplering på et senere tidspunkt er mulig hvis det finnes ledige tavler. 
Tildelt tavle må tas i bruk innen utgangen av september, ellers opphører reservasjonen for det 
aktuelle studieåret. 
 
Studentrådene HF og SU står fritt til å bestemme hvilke organisasjoner som får tavleplass 
for hvert år. Misbruk kan føre til umiddelbar inndragelse av tavleplassen. 
Organisasjonen/foreningen er selv ansvarlig for å rydde egen tavle, og selv formidle hvem 
som eier den. 
 
Studentrådenes konsulent skal til enhver tid ha en fullstendig og oppdatert liste over 
organisasjonens /foreningens kontaktpersoner med navn, adresse og e-postadresse 
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