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Dato: 11.02.21 Start: 17:00  

Sted: Teams Slutt: 20:00  

 

 

Til:    Arbeidsutvalget 

    Representanter med vara 

    Kontrollkomité 

    Valgkomité 

    Velferdsutvalget 

 

Kopi til:   Viserektor 

    Drift i Ålesund 

    Studentorganisasjonene i Ålesund 

    Studenttinget ved NTNU 

 

Referent: Lena K. Brandal 

Ordstyrer: Stine Romundstad 

Bisitter: Sander Reitan 

 

Til stede: 

Torjus Levisen Johansen 

Sander Hansen 

Magnus Stava 

Tom André Helvig 

Andreas Brage Olsen 

Kristine Storhaug Johansen (MH-IHA) ( gikk før votering ved eventueltsak) 

Martine Villemo Ingebrigtsen (NV-IBA) 

Emil Elton Nilsen (IE-IIR) 

Kasper Strømme Oshaug 

Simen Hansen Skåra 

Anders Magnussen (ikkje stemmerett i første sak, gikk før eventueltsak)  

 

 

Forfall:  

Kevin Richard Almelda 

Elisabeth Falch 

Sara Feruglio Tokvam 

Synnøve Dvergsdal  

Maria Osa Furmyr 

 

Til stede på bakbenk: 
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Saloni Sharma (AU) 

Stine Romundstad (AU)  

Sander Reitan (AU) 

Einar Totland (AU) 

Simen Ringdahl (NTNU Styret, Ledergruppen STi) 

Enikö Toth (VU) 

Annik Magerholm Fet (Viserektor) 

Mina Sofie Karlsen (Ressursgruppa for likestilling) 

Adil Latif (ISU) 

Markus Grorud Gaasholt (STi) 

Oskar Sunde (KK) 

 

 

 

Vedlegg: Sakspapir 

 

Forkortelser:  

AU – Arbeidsutvalget 

VU – Velferdsutvalget 

KK-Kontrollkomite  
IHA – Institutt for helsefag i Ålesund 

IIF – Institutt for internasjonal forretningsdrift 

IIR – Institutt for IKT og realfag 

IBÅ-Institutt for Biologiske fag i Ålesund 

ISU- International students` union 

STi- Studenttinget ved NTNU 

IHA- Institutt for helsefag i Ålesund 

IIR- Institutt for IKT og realfag 

 

 

Godkjenninger og orienteringer 

Velkommen til møtet og praktisk informasjon ved Stine. 

 

Godkjenning av referent, ordstyrer og bisitter ved akklamasjon. 

Godkjenning av referat fra forrige møte, innkalling og dagsorden ved akklamasjon. 

En sak til eventuelt (Alvin-resolusjonen). 

 

Orientering fra råd og utvalg 

Psykososialt står i fokus.  

 

Orientering fra Annik 
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Ledelsen har satt fokus på studentenes psykososiale helse. De prioriterer sosiale 

aktiviteter og møteplasser for studenter. Studiebarometeret i år har verre resultater enn 

før.  

 

 

 

SPÅ-sak 03/21 – Vedtekter 

 

Antall stemmeberettigede: 10 

 

Stine innleder saken. 

 

Det ble bestemt å diskutere endringsforslagene, men å flytte godkjenning av 

endringsforslagene til neste SPÅ møte. Bestemmelse er basert på § 3.1 sakspapir og 

møte innkalling sendes ut minst 5 virkedager før møtet, ifølge dette var sakspapir 

sendt 14 dager før møtet. Men §9.4 tilsier at endringsforslag til vedtekter skal sendes 

inn 14 dager før møtet. Parlamentsmedlemmer hadde derfor ikkje tid til å sende 

endringsforslag. 

 

Saken er åpen for diskusjon. Det ble stilt spørsmål til saken.  

 

Forslag til endring 

 

Forslag 1 

Endringsforslag fra AU: 

«Bytte fra gammel til ny logo» 

 

Forslag 2 

Redaksjonelle endringer fra AU: 

«Diverse mindre redaksjonelle endringer gjennom hele dokumentet» 

 

Forslag 3  

Endringsforslag fra Markus linje 25-31: 

«Alle linjer flyttes ett innrykk bakover.» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 4 

Endringsforslag fra Markus linje 26 

«Studentparlamentet» endres til «Studentparlamentets representanter». [Redaksjonelt] 

 

Forslag 5 
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Tilleggsforslag fra Sander og Stine linje 47 

«I det scenarioet hvor ingen av ITVene ved ett institutt velger å bruke sitt reserverte 

sete i parlamentet, har SPÅ mulighet til å supplere en person fra det respektive 

institutt til å sitte som fast representant ut ITVens vervperiode.» 

 

Forslag 6 

Tilleggsforslag fra Markus linje 47 

«Blant studentparlamentets representanter som ikke er instituttillitsvalgte skal det 

representeres minst 30% av hvert juridiske kjønn. Dersom det ikke er tilstrekkelig 

med kandidater for å oppnå en slik fordeling, kan sittende parlament vedta unntak fra 

dette ved kvalifisert ⅔ flertall. Hvis en kandidat ønsker kjønnsnøytralitet, skal 

vedkommende ikke inngå i kjønnsstatistikken.» 

 

Forslag 7 

Tilleggsforslag fra  AU linje 47 

«Hvert kjønn skal representeres i Studentparlamentet ved minst tre (3) av de ti (10) 

representantene. Studentparlamentet skal strebe etter en kjønnsbalanse med 50% 

menn og 50% kvinner. Studentparlamentet skal være åpent for alle kjønn, ikke bare 

menn og kvinner. Dersom en kandidat ønsker kjønnsnøytralitet, skal vedkommende 

ikke inngå i kjønnsstatistikken.» 

 

Forslag 8 

Tilleggsforslag fra AU linje 47 

«Studentparlamentet skal bestå av ti faste representanter. Av disse ti skal tre være 

kvinner og tre være menn. Dersom ikke nok representanter stiller til valg slik at 

føregåande punkt kan tilfredsstilles, kan sittende parlament vedta unntak ved god 

saklig betinging.» 

 

Forslag 9 

Tilleggsforslag fra AU linje 47 

«Hvert kjønn skal representeres i Studentparlamentet med minst 2 av 6 faste 

representanter. Studentparlamentet skal strebe etter en lik fordeling mellom 

kjønnene.» 

 

Forslag 10 

Endringsforslag fra Markus linje 63 

«Studenttinget NTNU, samt saker som er viktige …» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 11 

Endringsforslag fra Markus linje 64 

«Fjerne mellomrom mellom «styrer» og «,»» [Redaksjonelt] 
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Forslag 12 

Tilleggsforslag fra  Sander og Stine linje 88 

«§ 2.5. Vervperiode. Vervperioden varer fra kandidaten velges til nye kandidater blir 

valgt inn ved neste SPÅ-valg.» 

 

Forslag 13 

Endringsforslag fra Markus linje 92 

««§3.3» endres til «§3.5»» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 14 

Endringsforslag fra Markus linje 99 

«Tillitsvalgte» til «Institutt-, program- og klassetillitsvalgte ved NTNU i Ålesund» 

 

Forslag 15 

Endringsforslag fra Markus linje 101 

«Arbeidsutvalet ved Studenttinget NTNU» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 16 

Endringsforslag fra Markus linje 102 

«Fra «SIALS» til «Studentorganisasjonene i Ålesund (SIALS)»»[Redaksjonelt] 

 

Forslag 17 

Tilleggsforslag fra AU linje 112-114 

«Alle studentar ved NTNU i Ålesund har rett til å melde saker. Det er opp til AU å 

velje kva saker som skal opp ved kvart møte, med unntak ved mistillitssaker som 

alltid skal behandlast i SPÅ.» 

 

Forslag 18 

Tilleggsforslag fra Emil linje 112-114 

«Alle studentar ved NTNU i Ålesund har rett til å melde saker. Det er opp til AU å gi 

en anbefaling på hvilke saker som skal bli tatt opp på hvert møte, med unntak ved 

mistillitssaker som alltid skal behandlast i SPÅ.» 

 

Forslag 19 

Endringsforslag fra Markus linje 124 

««Minimum 6» til «over halvparten»» 

 

Forslag 20 

Endringsforslag fra Markus linje 131 

«Alle vedtak vert gjort med simpelt flertall, med mindre annet er bestemt.» 
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Forslag 21 

Endringsforslag fra Markus linje 137 

«SIALS» til «Studentorganisasjonene i Ålesund (SIALS)» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 22 

Tilleggsforslag fra AU linje 141-144 

«§3.12. Studenters rett til ekstraordinære møter. Dersom minst 10 studenter ved 

NTNU i Ålesund ønsker å samle Studentparlamentet for prosessering av en sak skal 

arbeidsutvalget legge til rette for det innen 10 dager etter forespørselen er mottatt.» 

 

Forslag 23 

Tilleggsforslag fra AU linje 150 

«Arbeidsutvalget står fritt til å velje arbeidsmetodar. Dette bestemmes internt i AU.» 

 

Forslag 24 

Strykningsforslag fra Markus linje 150 

«Linje 150 foreslås stryket» 

 

Forslag 25 

Endringsforslag fra Markus linje 154-159 

«Endre punkter fra bindestrek til kulepunkt.» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 26 

Endringsforslag fra Markus linje 154 

«Stedleg leiar (100%) Sit og i Arbeidsutvalet i Studenttinget NTNU» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 27 

Endringsforslag fra Markus linje 162 

«Stedleg leiar i Ålesund sitter i arbeidsutvalget til Studenttinget NTNU som 

representant fra Ålesund.» 

 

Forslag 28 

Endringsforslag fra Markus linje 163 

«Stedleg leiars oppgåver er å følje opp Studenttinget NTNU sin politikk og å 

representere studentene i Ålesund.» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 29 

Endringsforslag fra Markus linje 169 

«§4.2 i Studenttinget NTNUs reglement. …» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 30  
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Endringsforslag fra Markus linje 170 

«… i henhald til Studenttinget NTNUs reglement …» [Redaksjonelt] 

 

 Forslag 31 

Endringsforslag fra Markus linje 170 

««kastes av» til «fjernes fra»» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 32 

Endringsforslag fra Markus linje 171 

«Studenttinget NTNU.» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 33 

Endringsforslag fra Markus linje 172 

««kastes av» til «fjernes fra»» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 34 

Endringsforslag fra Markus linje 172 

««Sti» til «Studenttinget NTNU»» [Redaksjonelt]  

 

Forslag 35 

Endringsforslag fra Markus linje 186 

«Alle val vert gjort med simpelt fleirtal, med mindre annet er bestemt.» 

 

Forslag 36 

Endringsforslag fra Markus linje 186 

«Fra «handsopprekkning, dersom» til «handsopprekning. Dersom»» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 37 

Endringsforslag fra Markus linje 194 

«Fra «en» til «ein i»» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 38 

Endringsforslag fra Markus linje 195 

«Fra «§ 6» til «§6»» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 39 

Endringsforslag fra Markus linje 210 

«50% av» til «½ av dei» [Redaksjonelt]» 

 

Forslag 40 
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Endringsforslag fra Markus linje 212 

«50%» til «½» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 41 

Endringsforslag fra Markus linje 213og 215 

«Alle instanser av «2/3» til «⅔»» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 42 

Endringsforslag fra Markus linje 218 

«fleirtal på to etterfølgjande møter» til «Kvalifisert ⅔ fleirtal på eitt møte» 

 

Forslag 43 

Endringsforslag fra Markus linje 218 

««fleirtal» til «kvalifisert ⅔ fleirtal»» 

 

Forslag 44 

Endringsforslag fra Markus linje 222 

««2/3» til «⅔»» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 45 

Tilleggsforslag fra AU linje 225-232 

«Forslag om mistillit skal leverast skriftleg til arbeidsutvalet og kontrollkomité minst 

åtte (8) dager før studentparlamentsmøtet hvor saken skal behandles. De som det føres 

mistillit mot, skal bli orientert i saken. Vedkommende har mulighet til å trekke seg fra 

vervet når som helst, helt opp til saken skal behandles. Forslag om mistillit skal være 

informert om i innkallinga. Detaljene og innhalet i saken kan unndras offentligheten, 

men vedtaket i saken vil referatføres i sin helhet. Dersom dette oppstår, skal ikke 

saken behandles. Den det vert vedteke mistillit mot, fråtrer vervet omgåande.» 

 

Forslag 46 

Tillleggsforslag fra Markus linje 225-232 

«Endre alt til «Forslag om mistillit skal leverast skriftleg til arbeidsutvalet og 

kontrollkomité minst åtte (8) dager før studentparlamentsmøtet hvor saken skal 

behandles. De som det føres mistillit mot, skal bli orientert i saken. Vedkommende 

har mulighet til å trekke seg fra vervet når som helst, helt opp til saken skal behandles. 

Dersom vedkommende trekker seg fra vervet, skal ikke saken behandles. Forslag om 

mistillit skal være informert om i innkallinga. Detaljene og innhalet i saken kan 

unndras offentligheten, men vedtaket i saken vil referatføres i sin helhet. Den det vert 

vedteke mistillit mot, fråtrer vervet omgåande.» 

 

Forslag 47 
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Endringsforslag fra Markus linje 246 

«o.l» til «og liknende» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 48 

Endringsforslag fra Markus linje 258 

«Legge til punktum etter «seg»» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 49 

Endringsforslag fra Markus linje 259 

«Legge til punktum etter «Studentparlamentet»» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 50 

Strykningsforslag fra Markus linje 265 

«Linje 265 foreslås stryket» [Redaksjonelt, blank linje] 

 

Forslag 51 

Endringsforslag fra Markus linje 274 

««⅔ kvalifisert» til «kvalifisert ⅔»» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 52 

Endringsforslag fra Markus linje 276 

««- 2 -» til «(2)»» [Redaksjonelt] 

 

Forslag 53 

Endringsforslag fra Markus linje 280 

««2/3 absolutt» til «absolutt ⅔»» [Redaksjonelt] 

 

 

Pause 17:53-18:10 

 

Det stemmes over «å flytte votering til neste SPÅ møte» på slutten av dagens møtet. 

 

Votering 
Innstillingen fra AU faller. 

 

Vedtak 

«Punkter til endring tas opp til votering ved starten av neste SPÅ møte uten debatt» 

 

 

SPÅ-sak 04/21 – Daljer og Pins 
 



 

Referat 
 

 

______________________________________________________________________ 

Studentparlamentet - SPÅ 

 

Antall stemmeberettigede: 11 

 

Stine innledet saken. 

Saken er åpen for diskusjon.  

Det blir diskutert å fjerne teksten på toppen av daljen og formen av pins fra rund til 

heksagonal.  

  

Forslag 

Beholde designet som er fremmet av AU, med unntak i formen til pins. 

 

Votering 

Forslaget vedtas. 

 

Vedtak 

«Designet som er foreslått i vedlegg, med unntak i formen til pins, som endres til 

heksagon.» 

 

SPÅ-sak 05/21 – Kantina i Ålesund – matvalg, priser og bærekraft 

 

Antall stemmeberettigede: 11 

 

Sander innleder saken.  

Saken er åpen for diskusjon. Det stilles spørsmål til saken.  

Saken blir diskutert.  

Diskusjonen går hovedsakelig rundt priser, miljø/bærekraft/klimavennlige løsninger 

og lokal mat. Det er også diskutert om det er nødvendig med kjøttfri dag.  

 

Strek er satt 18:43 

 

Forslag 

 

Innstilling fra AU 

Studentparlamentet mener at 

• Kantina i Ålesund skal lage rimelige, sunne og klimavennlige retter for studenter, 

ansatte og gjester som benytter seg av deres tilbud. Dette skal inkludere at kantina 

prioriterer vekk tilbudene med rødt og behandlet kjøtt. 

 

Forslag 1   

Endringsforslag fra Tom Andre 

 

Endre linje 91-93 
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• Kantina i Ålesund skal lage rimelige mat  

• Kantina I Ålesund skal lage sunnere og mer klimavennlige retter for studenter 

• Kantina i Å skal øke tilbud for veganske tilbud  

• Kantina skal bruke lokale ressurser, som fisk og sau. 

 
Forslag 2 Markus  

Tilleggforslag, nytt kulepunkt: 

• Kantina i Ålesund skal se på mulighetene å benytte seg av lokalt sauekjøtt som 

ville gått til spille. 

 

Forslag 3 

Tilleggsforslag fra Sander 

 «Kantina i Ålesund kutte prisen i kjøttfri mat» 

 

Forslag 4  

Tilleggsforslag fra Sander 

«Kantina i Ålesund skal jobbe for mer variasjon for vegansk varm mat» 

 

Forslag 5 

Legge til et kulepunkt fra Magnus 

• Kantina i Ålesund skal øke tilbudet av kjøttfrie alternativer. 

 

Forslag 6 

AU ber om redaksjonell fullmakt  

 

 

Pause 19.00 til 19.10 

 

Votering 

 

Innstilling fra AU faller med 9 stemmer mot og 2 avholdende  

 

Forslag 1  

 

• Linje 1 vedtatt med 10 stemmer for og 1 avholdende  

• Linje 2 vedtatt enstemmig   

• Linje 3 faller med 5 stemmer mot, 1 for og 5 avholdende  

• Linje 4 vedtatt med 7 stemmer for, 1 mot og 3 avholdende 

 

Forslag 2 vedtas med 9 stemmer for og 2 avholdende 
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Forslag 3 vedtas med 9 stemmer for, 1 stemme mot og 1 avholdende  

 

Forslag 4 vedtas med 6 stemmer for og 5 avholdende 

 

Forslag 5: vedtas med 7 stemmer for, og 4 avholdende 

 

Forslag 6 vedtatt enstemmig 

 

Det stemmes over helheten. 

Saken i sin helhet vedtas enstemmig.  

 
 

Vedtak 

 

Studentparlamentet i Ålesund mener at 

 

• Kantina i Ålesund skal lage rimelige mat  

• Kantina I Ålesund skal lage sunnere og mer klimavennlige retter for studenter 

• Kantina skal bruke lokale ressurser, som fisk og sau. 

• Kantina i Ålesund skal se på mulighetene å benytte seg av lokalt sauekjøtt som 

ville gått til spille. 

• Kantina i Ålesund kutte prisen i kjøttfri mat 

• Kantina i Ålesund skal jobbe for mer variasjon for vegansk varm mat 

 

AU har redaksjonell fullmakt. 

 

 

Eventuelt: 

 

E-sak: Alvin-resolusjonen 

 

Antall stemmeberettigede: 10 

 

Oskar innleder saken.  

Saken er åpen for diskusjon.  

Diskusjon går rundt Sit sine boligmuligheter og utfordringer for studenter med 

hyperallergi. 

 

Strek er satt 19:43 
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Votering: 

Innstilling vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

«Studentparlamentet i Ålesund mener at et av byggene på Fogdegården Studentby bør 

åpnes for dyrehold. Studentboligene har individuell inngang og ligger nært campus 

slik at studentene lett kan se til dyrene sine i løpet av dagen. En slik løsning vil ivareta 

mangfoldet av studenter, både dyreeiere og allergikere. Tiltaket vil bidra til bedret 

psykisk helse og gi en mer levende campus.» 

 

Møtekritikk 

Møtekritikk tatt til orientering 

Forslag om å øke tid for SPÅ møter til 3 timer.  

 

 

Møte hevet 

Kl 20:00 

 

 

Stine Romundstad Lena K. Brandal 

Leder                                                Referent 


