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Dato:  24.10.2021 Start: 10:00 
Sted: Stranda Hytte 80A Slutt: 11:42 

 
 
Til:    Arbeidsutvalget 
    Representanter med vara 
    Kontrollkomité 
    Valgkomité 
    Velferdsutvalget 
 
Kopi til:   Viserektor 
    Drift i Ålesund 
    Studentorganisasjonene i Ålesund 
    Studenttinget ved NTNU 
 
Referent: Magnus Andreas Linde Mayer 
Ordstyrer: Markus Grorud Gaasholt 
Bisitter: Einar Totland 
 
Til stede: 
Joakim Sander Løken 
Magnus Stava 
Maren S Romundstad 
Snorre Myrvold Stener  
Kari-Anne Digranes 
Fride Drønnen 
Ellen Ingdal (ITV-IHB) 
Sara Feruglio Tokvam (ITV-IIF) 
Martine Villemo Øksenvåg Ingebrigtsen (ITV-IBA) 
Marianne Talberg Andersen (vara) 
Trygve Johann Høst Johannesen (vara) 
 
Forfall: 
IHA, IIR 
 
Til stede på bakbenk: 
Torjus Levisen Johansen (ITV-IHB) 
Kasper Strømme Oshaug (Sti) 
Henrik Braathen (AU) 
Savan Anghan (AU) 
Kevin Richard Almeida (AU) 
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Marcus Ilstad 
 
Forkortelser: 
 
ITV – Instituttillitsvalg 
 
IHB – Institut for Havrom og byggteknik 

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 
 
Au har gjennomført valg av nytt parlament. Det vil bli gjennomført et 
oppsumeringoppleg av medlemmene som ikke kunne delta på Kick-off 
 
Sak 17/21- Profilering av Studentparlamentet 
 
Einar presenterer saken. Det ble åpnet for diskusjon og for å sende inn endringsforslag 
 
Det ble diskutert reglene for bruk av logoen til Parlamentet, speiselt punktet hvor 
logoen til Parlamentet ikke skal avbildes sammen med alkohol. Videre ble det 
diskutert om videre profilering med et bidrag om at AU skulle profilere med 
presentasjoner i forelesningene til de nyeste studentene i immatrikuleringsperioden. 
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Votering 
 
Forslag 1 
Studentparlamentet ønsker at klær som anskaffes følger parlamentets grafiske profil. 
 
Vedtatt: 9 for, 1 mot, 0 avholdene 
 
Forslag 2 
Det er ønskelig med tydelige logoer på klærne. 
 
Vedtatt: 10 for, 0 mot, 0 avholdene 
 
Forslag 3  
Det bør utarbeides et samsvarsdokument som alle medlemmer underskriver når man 
får utdelt profilerte artikler hvor det inngås avtale om at man ikke benytter disse ved 
aktiviteter som ikke samsvarer med rollen man innehar i parlamentet. 
 
Vedtatt: 10 for, 0 mot, 0 avholdene 
 
Saken i sin helhet  
 
Vedtatt: 10 for, 0 mot, 0 avholdene 
 
Vedtak 
 
Studentparlamentet mener at: 
 

 Studentparlamentet ønsker at klær som anskaffes følger parlamentets 
grafiske profil. 

 Det er ønskelig med tydelige logoer på klærne. 
 Det bør utarbeides et samsvarsdokument som alle medlemmer 

underskriver når man får utdelt profilerte artikler hvor det inngås 
avtale om at man ikke benytter disse ved aktiviteter som ikke 
samsvarer med rollen man innehar i parlamentet. 
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Sak 18/21 - Panteordning ved NTNU Ålesund og Studentparlamentet 
 
Einar presenterer saken. Det ble åpnet for diskusjon og for å sende inn endringsforslag 
 
Opplysning: pantepengene er en del av budsjettet til AU 
 
Det ble diskutert at Sials-fondet må utredes og hvordan pantepengene skal brukes og 
invisteres må bli definert. 
 
 
 
Votering 
 
Forslag 1 
Pantepengene ved NTNU i Ålesund skal gå til studentformål ved campus slik de 
tradisjonelt har gjort, administrert av AU. 
 
Vedtatt 10 for, 0 mot, 0 avholdene 
 
Forslag 2 
Studentparlamentet ønsker at det utarbeides en plan for et SIALS-fond som kan gagne 
hele studentfrivilligheten. 
 
Vedtatt 10 for, 0 mot, 0 avholdene 
 
Forslag 3 
Dersom det opprettes et SIALS-fond eller lignende løsning skal pantepengenes bruk 
tas opp på nytt i studentparlamentet. 
 
Vedtatt 10 for, 0 mot, 0 avholdene 
 
Saken i sin helhet 
 
Vedtatt 10 for, 0 mot, 0 avholdene 
 
 
Vedtak  
 
Studentparlamentet mener at: 
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 Pantepengene ved NTNU i Ålesund skal gå til studentformål ved campus slik 
de tradisjonelt har gjort, administrert av AU. 

 Studentparlamentet ønsker at det utarbeides en plan for et SIALS-fond som 
kan gagne hele studentfrivilligheten. 

 Dersom det opprettes et SIALS-fond eller lignende løsning skal 
pantepengenes bruk tas opp på nytt i studentparlamentet. 

 
 
Eventuelle saker  
 
Studentparkering  
 
Utarbeiding av sak om Studentparkeringen til neste Studentparlaments Møte 
 
Votering om a diskutere eventuell sak 
 
Vedtatt 5 for, 3 mot, 2 avholdene  
 
Diskutering om at ansatte på NTNU bruker studentparkeringen som fører til mangel 
på parkeringsplasser, videre ble det diskutert at forelesere har parkering uansett, men 
at studentparkeringen er nærmere. En betalingsmetode ble diskutert for å oppfordre 
studenter til å kjøre sammen.  
Studentparlamentet ville at AU skulle ta en dialog med de ansatte rundt 
parkeringsutfordringen. Viktig å informere studenter og oppfordre om perioder med 
stor pågang om å ta annen form fro transport til skolen. Vanskeligstilte grupper 
(risikogruppe for COVID-19) trenger plassene for tryggheten dette gir, som de ikke 
kan få gjennom offentlig transport. 
 
Dette er en sak som kan vise hva Studentparlamentet og Instituttilitsvalgte kan gjøre 
for studentene 
 
Opplysning: Studentparlamentet råder ikke over summen studenter må betale for å 
parkere 
 
Opplysning: NTNU har mulighet til å restikere tilgang til parkeringen, men NTNU 
kan ikke frara studentenes rett til å parkere.  
 
AU vil ta saken videre og utrede den til neste møte.  
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Møtekritikk: 
Møtekritikk er tatt til etteretning. 

 


