Referat
Dato:
Sted:

29.09.21
B228

Start:
Slutt:

Til:

Arbeidsutvalget
Representanter med vara
Kontrollkomité
Valgkomité
Velferdsutvalget

Kopi til:

Viserektor
Drift i Ålesund
Studentorganisasjonene i Ålesund
Studenttinget ved NTNU

17:00
20:13

Referent: Lena K. Brandal
Ordstyrer: Einar Totland
Bisitter: Markus Grorud Gaasholt
Til stede:
Sander Finsnes Hansen
Tom André Helvig
Kasper Strømme Oshaug (vara)
Trym Brabrand (vara)
Elisabeth Falch (ITV-IIF)
Ellen Ingdal (ITV-IHB)
Marit Louise Ulvang (ITV-IBA)
Forfall:
IIR; IHA
Til stede på bakbenk:
Magnus Andreas Linde Mayer
Henrik Braathen
Annik Magerholm Fet (viserektor)
Henriette Ulriksen Johansen (VU)
Kevin Richard Almeida (AU)
Savan Anghan (AU)
Ida-Kristine Gutvik (AU)

Forkortelser:
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AU – Arbeidsutvalget i Studentparlamentet
VU – Velferdsutvalget i Ålesund
ITV – Instituttillitsvalgt
IBA – Institutt for biologiske fag i Ålesund
IIF – Institutt for internasjonal forretningsdrift
IIR – Institutt for IKT og realfag
IHA – Institutt for helsefag Ålesund

Godkjenninger og orienteringer
Ordstyrer, bisitter og referent ble godkjent ved akklamasjon.
Referat, innkalling og dagsorden ble godkjent ved akklamasjon.
Orienteringer fra AU
Det er valg i Parlamentet i oktober. Valget starter 12 oktober. En av viktige saker AU jobber
med er SIALS fond. Åpning av campus feires på mandag med kake i Vrimla
Orienteringer fra ledelsen
Annik orienterer at jobben med Campus utvikling fortsettes. I fjor var det kartlagt rom og
areal behovet for innspill til budsjett forslag. Nå skal den for godkjenning til styret.
Sundebygget er viktig, der skal være rom for frivilligheten og innovasjonshub.
Innovajsonshub skal utvikles sammen med studenter, ansatte og eksterne aktører.
Campus Uka hadde lavt besøkstall på arrangementer.
SPÅ- sak 13/21 – Access to menstrual hygiene products
Einar presenterer saken. Det ble åpnet for diskusjon og for å sende inn endringsforslag.
Det ble diskutert blant annet hvor hygiene produktene skal være plassert, om det blir misbrukt
og folk tar for mange, skal det være gratis eller salg, og eventuelt hvor pengene til innkjøp
skal komme fra.
Det kom en saksopplysning at det blei tatt opp på NSO møte og vedtatt at staten skulle betale
for det.
Votering
Forslag 1
Redactionary: change «period products» to «sanitary products»
 Old: NTNU should provide period products on school premises
 New: NTNU should provide sanitary products on school premises
Vedtatt: 6 for, 1 mot, 0 avholdende
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Forslag 2
 Nytt kulepunkt : Sanitary products should be available for free.
Vedtatt: 5 for, 0 mot, 2 avholdende
Forslag 3
 Nytt kulepunkt: Arbeidsutvalget får ansvar i å utrede om det må betales i subsidiert
pris eller om det skal være gratis
Falt til fordel for forslag 2.
Forslag 4
 Nytt kulepunkt: Søppelbøtter til sanitære produkter skal være tilgjengelig på alle
toalett.
Vedtatt: 6 for, 0 mot, 1 avholdende
Forslag 5
 Det andre eksisterende kulepunktet i saken
Vedtatt: 2 for, 0 mot, 5 avholdende
Forslag 6
 Arbeidsutvalget har redaksjonell fullmakt på saken
Vedtatt: 7 for, 0 mot, 0 avholdende
Saken I sin helhet
Vedtatt: 7 for, 0 mot, 0 avholdende
Vedtak
Studentparlamentet mener at:






NTNU should provide sanitary products on school premises
Sanitary products should be available for free.
Søppelbøtter til sanitære produkter skal være tilgjengelig på alle toalett.
NTNU should consider the supply of reusable sanitary pads as a more sustainable
option.
Arbeidsutvalget har redaksjonell fullmakt på saken

SPÅ-sak 14/21 – Election: Vice president (AU), Communications officer (AU) and Vice
President (VU)
Einar presenterer saken.
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Ny opplysning- leder i VU har trukket seg fra vervet, og nå er det 2 medlemmer som skal
velges inn til VU.
Henriette Ulriksen Johansen og Kevin Richard Almeida blei godkjent som tellekorps ved
akklamasjon.
Følgende stilinger står til valg :
Nestleder (AU)
Kommunikasjonsansvarlig (AU)
Medlem (VU)
Medlem (VU)
Valg av nestleder.
Magnus Andreas Linde Mayer stilte som kandidat.
Ingen hadde noe mot å ha en åpen stemming.
Votering
Magnus blei enstemmig valgt som nestleder.
Vedtak : Magnus Andreas Linde Mayer velges til nesteleder i AU med funksjonstid fra
29.september 2021 – 30.juni 2022
Valg av kommunikasjonsansvarlig
Følgende kandidater stiller:
Ida-Kristine Gutvik
Henrik Braathen
Kandidatene holder åpningsappell, det blei stilt spørsmål til kandidatene, så holder de
sluttappell
Votering ved lukket stemming
Henrik Braathen blei valgt som nestleder.
Vedtak: Henrik Braathen velges til kommunikasjonsansvarlig i AU med funksjonstid
29. september 2021 – 30.juni 2022.
Valg i VU
Ida-Kristine Gutvik stiller til valg i VU
Sander Hansen er benket og stiller til valg
Forsalg: Votering for å velge begge to ved akklamasjon- vedtatt
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Ida og Sander blei valgt inn ved akklamasjon
Vedtak: Sander Finsnes Hansen og Ida-Kristine Gutvik velges som medlemmer av
Velferdsutvalget
SPÅ- sak 15/21 – Kildesortering og gjenbruksstasjon / Waste sorting and reuse station
Markus presenterer saken.
To nye opplysninger:
Per nå, sorteres ikke matavfall lokalt, men dette skal innføres i 2023. Saksbehandler foreslår
at det er økonomisk gunstig å inkludere matavfall dunken allerede nå og unngå behovet til å
bytte ut alle dunker i 2023.
På NMK er det etter planen å bytte ut de små søppelbøttene med større
miljøsorteringsstasjoner. Saksbehandler anbefaler å gjøre det samme på NTNU.
Saksopplysning fra viserektor: Problematikk er, at i dag er det Statsbygg som eier lokaler og
handterer avfall for NTNU, universitetet har ikke så stor påvirkningsmakt.
Under campus utvikling kartlegges det også avfallhåndtering, med mulig bygg av utearealet
til det formålet. Annik vil involvere Markus i den saken.
Diskusjon
Det ble åpnet for diskusjon og for å sende inn endringsforslag.
Det er diskutert om det blir for mye støy når store ting blir flyttet og areal begrensning..
Studenter kommer mest sannsynlig ikke til å lete etter de få sorteringstasjonene, så de blir
kanskje ikke brukt.
Votering:
Forslag 1
Nytt kulepunkt: Arbeidsutvalget skal jobbe for kildesortering ved klasserom
Vedtatt: 7 for, 0 mot, 0 avholdende
Forslag 2
Tillegg linje 129: sorterer glass og metal, papir plast, mat og restavfall
NTNU i Ålesund skal bytte ut restsøppelbøtter med kildesorteringsstasjoner som sorterer
glass og metall, papp og papir, plast, mat og restavfall.
Vedtatt: 7 for, 0 mot, 0 avholdende
Eksisterende kulepunkt 2
vedtatt: 7 for, 0 mot, 0 avholdende
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Eksisterende kulepunkt 3
Vedtatt: 7 for, 0 mot, 0 avholdende
Votering på prioritering gjennom OpaVote
Linken til å votere over forslag var sent via mail
Prioritert rekkefølge på forslag:
 1: forslag 5
 2: forslag 1
 3: forslag 2
 4: forslag 6
 5: forslag 3, 4, 7
Eksisterende kulepunkt 4
Vedtatt: 7 for, 0 mot, 0 avholdende
Saken i sin helhet
Vedtatt: 7 for, 0 mot, 0 avholdende
Vedtak:
Studentparlamentet mener at:





Arbeidsutvalget skal jobbe for kildesortering ved klasserom
NTNU i Ålesund skal bytte ut restsøppelbøtter med kildesorteringsstasjoner
som sorterer glass og metall, papp og papir, plast, mat og restavfall.
Det skal settes opp en gjenbruksstasjon på NTNU i Ålesund som forklart i
dette sakspapiret
Bærekraftsansvarlig i Studentparlamentet bør være med på overvåkning og
utvikling av gjenbruksstasjonen samt hjelpe til med å tømme stasjonen når
det trengs.

Prioritert rekkefølge:
1. Gjenbruksstasjonen skal være som forklart i forslag 5: F311A og F311B → A116,
142 A117A og A117B
2. Gjenbruksstasjonen skal være som forklart i forslag 1: A116, A117A og A117B
3. Gjenbruksstasjonen skal være som forklart i forslag 2: 000.
4. Gjenbruksstasjonen skal være som forklart i forslag 6: F311A og F311B → 000.
5. Gjenbruksstasjonen skal være som forklart i forslag 3: 000C.
Gjenbruksstasjonen skal være som forklart i forslag 4: F311A og F311B
Gjenbruksstasjonen skal være som forklart i forslag 7: F311A og F311B → 000C.
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Arbeidsutvalget har redaksjonell fullmakt på denne saken

SPÅ-sak 16/21 – Updating the working commitees job descriptions
Henriette går ut av tellekorps. Ida-Kristine er valgt inn som tellekorps for Henriette.
Markus presenterer saken
Votering:



The new job descriptions for the officer of environmental sustainability is
approved. Enstemmig vedatt



The working committee should make English versions of their job description.
Enstemig vedatt



The working committee is given editorial authority over their job descriptions.
Enstemig vedtatt



Saken i sin helhet – Enstemig vedatt

Vedtak:





The new job descriptions for the officer of environmental sustainability is
approved.
The working committee should make English versions of their job description
The working committee is given editorial authority over their job descriptions

Møtekritikk:
Møtekritikk er tatt til etteretning.
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