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Dato:  15.03.22 Start: 16:05  

Sted: B-323 Slutt: 17:33  

 

 

Til:    Arbeidsutvalget 

    Representanter med vara 

    Kontrollkomité 

    Valgkomité 

    Velferdsutvalget 

 

Kopi til:   Viserektor 

    Drift i Ålesund 

    Studentorganisasjonene i Ålesund 

    Studenttinget ved NTNU 

 

Referent:    Torjus Levisen Johansen 

Ordstyrer:    Einar Isak Torvik Totland 

Bisitter:    Magnus Andreas Linde Mayer  

 

Til stede:   Joakim Sander Løken (SPÅ) 

    Magnus Stava (SPÅ) 

    Frida (SPÅ) 

    Maren Sønåsen Romunstad (SPÅ)  

Synnøve Dvergsdal (Vara SPÅ) 

    Marit Louise Ulvang (ITV IBA) 

    Ellen Ingdal (ITV IHB)  

Trygg Meyer Johansen (ITV IIR) 

 

Forfall:   Trygve Johann Høst Johannessen 

    Kari-Anne Digranes 

    ITV IIF  

    ITV IHA 

 

Til stede på bakbenk: Markus Grorud Gaashold (AU) 

    Henrik Braathen (AU) 

    Kevin Richard Almeida (AU)  

Andreas Stensås (KK) 

    Sara Artang (Kandidat på valg) 

 

Forkortelser:   SPÅ – Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund 

AU – Arbeidsutvalget 



 

Referat 
 

 

______________________________________________________________________ 

Studentparlamentet - SPÅ 

 

    IHB – Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk 

    IIR – Institutt for IKT og realfag 

    IBA – Institutt for biologiske fag Ålesund 

    IHA – Institutt for helsevitenskap Ålesund  

    IIF – Institutt for internasjonal forretningsdrift 

    ITV – Instituttillitsvalgt 

     

Godkjenninger og orienteringer 

 

Ordstyrer, bisitter og referent er godkjent ved akklamasjon 

Referat fra forrige møte godkjennes ved akklamasjon, uten merknader 

Innkallingen er godkjent ved akklamasjon, uten merknader 

Ingen nye saker til eventuelt enn de som allerede er meldt inn 

Saksliste og dagsorden godkjennes ved akklamasjon, uten merknader 

 

Orientering fra AU: 

Jobbet med forberedende saker, AU har vært amputert i det siste grunnet sykdom. 

Deltok på Haramskonferansen. Det har blitt arrangert seminar med, SPÅ-AU deltok 

ikke grunnet sykdom. SAIH har hatt vinterbord. Samling med de nordiske og noen 

europeiske land for å dele erfaringer om studentdemokrati fra de forskjellige landene. 

Campusråd er gjennomført en rekke ganger, og en sak er særlig å merke seg for 

parlamentet. Det er nå bestemt at kontor B1 vil tilhøre linjeforeninger, fadder og 

tillitsvalgte fra og med studiestart. 

 

Videre informeres det om at det er to valg som er ute nå. Både studenter til NTNU-

styret og tillitsvalgte på Studentrådene. Det informeres også om at stilling som 

fadderleder er lagt ut. Parlamentet hjelper med å promotere dette. VT har møte på 

torsdag (17.03.22), leder vil delta på dette møtet og komme med synspunkt om 

hvordan studentfrivillighet i Ålesund funker. 

 

Råd og utvalg: 

Ingen møtt i møtet 

 

Ledelse: 

Ingen møtt i møtet 
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Sak 06/22 Valg av internasjonalt ansvarlig 

 

Henrik innleder saken og forteller om jobben som internasjonalt ansvarlig. Einar 

supplerer med info om arbeidsmengden m.m.  

 

Einar forhører seg om noen i rommet ønsker å stille til valg. En kandidat ønsker å 

stille. Kandidaten holder appell, og det åpnes for spørsmål. Kandidaten svarer godt og 

utfyllende på spørsmål fra parlamentet. 

 

Einar forhører seg om andre ønsker å stå til valg, så synes ikke. Kandidaten ønsker 

ikke sluttappell, parlamentet går videre til votering. Det ønskes håndsopprekning, og 

valget gjennomføres med håndsopprekning. 

 

Votering:  

Sara Artang er enstemmig valgt som internasjonalt ansvarlig i studentparlamentet 

2021/22. 
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Sak 08/22 Oppdatering av stillingsbeskrivelser 

 

Markus innleder og informerer saken. Det informeres om at stillingsinstruksene har 

fått en helhetlig redaksjonell endring. Dette arbeidet ble gjort samtidig som 

instruksene ble oversatt til engelsk. Markus informerer om de største endringene.  

 

Det åpnes for spørsmål fra parlamentet. Det kommer inn spørsmål om hvilket språk 

endringsforslag skal sendes på. Endringsforslag sendes på Norsk, og blir oversatt av 

AU dersom redaksjonell fullmakt blir gitt. Ønskes også oppklaring om internasjonal 

koordinator, Einar informerer om hva en Internasjonal koordinator er. 

 

Det er ingen flere spørsmål, det åpnes for debatt i saken.  

 

Magnus Stava sender stryk- og tilleggsforslag. Disse presenteres og debatteres. 

 

Det oppstår misforståelser om hva som kan endres i redaksjonell fullmakt.  

 

Til orden: Redaksjonell fullmakt gjelder kun ikke-meningsbærende endringer, og er 

kun redaksjonelle endringer. Man kan kun endre ordlyd, ikke innhold. 

 

Joakim Løken fremmer forslag om å tidsbegrense redaksjonell fullmakt til seks uker 

etter møtet. Dette debatteres. Debatten i saken går på hvorvidt tidsramme skal settes, 

og om eventuelt parlamentet eller AU skal godkjenne redaksjonelle endringer dersom 

tidsramme ikke settes. 

 

Det er ikke mer debatt, og parlamentet går til votering i saken. 

 

Votering: 

Strykningsforslag fra Magnus Stava: 

4.3 i Stillingsbeskrivelse Internasjonalt ansvarlig 

Stryk punktet 4.3 

 

Votering:  

3 for. 3 mot. 2 avholdende. Forslaget faller 

 

Strykningsforslag fra Magnus Stava 

4.3 i Stillingsbeskrivelse Internasjonalt ansvarlig 

Styrk kulepunkt to og tre  

 

2 mot. 6 avholdendende. Forslaget faller 
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Tilleggsforslag fra Magnus Stava 

1 i Stillingsbeskrivelse Internasjonalt ansvarlig 

(nytt punkt 1.9)  

IA bør samarbeide med Internasjonal koordinator 

 

7 for 1 avholdende. Forslaget er vedtatt.  

 

Tilleggsforslag fra Joakim Løken: 

Sakspapiret 

(nytt punkt i studentparlamentet mener at) 

AU har begrenset redaksjonell fullmakt over en periode på 6 uker fra 15 mars 2022 

 

0 for. 8 mot. Forslaget faller 

 

Tilleggsforslag fra Joakim Løken: 

Sakspapiret 

(nytt punkt i studentparlamentet mener at) 

AU har redaksjonell fullmakt over en periode på 6 uker fra 15 mars 2022 

 

1 for. 7 mot. Forslaget faller 

 

Innstillingen: 

Sakspapiret – Første kulepunkt 

 

7 for 1 avholdende. Punktet er vedtatt 

 

Sakspapiret – Andre kulepunkt 

 

7 for 1 mot. Punktet er vedtatt. 

 

Sakspapiret – Tredje kulepunkt 

 

7 for. 1 mot. Punktet er vedtatt. 

 

Helhet med endringene som er kommet inn:  

 

7 for 1 avholdende. Saken er vedtatt 

 

Til orden: Det ønskes å holde møtet på engelsk da det er internasjonale studenter til 

stede. Parlamentet ønsker å votere over om møtet skal foregå på engelsk. 
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Det fremmes forslag om å ta møtet på engelsk.  

 

5 for. 1 mot. 2 avholdende. Forslaget er vedtatt. 

 

Møtet holdes på engelsk fra og med nå. 

 

 

 

 

 

Sak 10/22 Endring av eksamensform 

 

Henrik innleder saken. Det åpnes for spørsmål til saken. Det kommer inn spørsmål 

om å konkretisere formålet med saken, Henrik oppklarer. Det åpnes for debatt. 

 

Det kommer inn et endringsforslag fra Joakim Løken. Forslaget fremmes, og det 

åpnes for debatt om forslaget. 

 

Det er ingen som tegner seg til debatt i denne saken. Parlamentet ber om å gå til 

votering. 

 

Votering: 

Endringsforslag fra Joakim Løken: 

Linje 18 

 

Gammel tekst:  

NTNU må påse at alle forelesere følger disse reglene. 

 

Ny tekst: 

NTNU må påse at alle emneansvarlige følger disse reglene.  

 

8 for 0 mot. Forslaget er vedtatt 

 

Innstillingen:  

Sakspapiret – Første kulepunkt  

(linje 15-16) 

 

8 for 0 mot. Punktet er vedtatt 

 

Sakspapiret – andre kulepunkt 

(linje 17) 
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 8 for 0 mot. Punktet er vedtatt 

 

Sakspapiret – tredje kulepunkt 

Punktet skal ikke realitetsbehandles da endringsforslag fra Joakim ble vedtatt. Tredje 

kulepunkt i sakspapiret faller. 

 

Sakspapiret – Redaksjonell fullmakt  

(linje 20) 

 

8 for 0 mot. Punktet er vedtatt  

 

Sakspapir – Helhet med endringer 

 

 8 for 0 mot. Saken er vedtatt 
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Eventuelt: 

 

Sak fra Markus: 

Markus informerer om at flere styringsdokumenter holder lav kvalitet, dårlig 

sideoppsett, gammel logo og utdatert info. Markus jobber med å ordne opp og fikser 

disse dokumentene slik at de fremstår profesjonelle og med likt utseende. Forslagene, 

sammen med de gjeldene dokumentene, blir sendt ut i næreste fremtid, Markus 

oppfordrer alle til å lese gjennom dokumentene og komme med endringsforslag. 

 

Einar informerer om at styringsdokumenter skal skrives generelt, og at det er viktig å 

beholde fleksibiliteten i disse dokumentene. Det oppfordres til at medlemmer av 

parlamentet tar turen innom kontoret og sparrer om endringer dersom det trengs.  

 

Det åpnes for spørsmål. Ingen spørsmål kommer frem 

 

Sak fra Einar: 

Einar informerer om at det er SIALS-møte i morgen, og at dette er åpent for alle 

(16.03.22). Einar oppfordrer parlamentet til å møte opp. 

 

Einar informerer også om stand aktivitet mtp. studentvalget. Parlamentets medlemmer 

oppfordres til å melde seg på. Det informeres også om at dette er en del av stillingen 

som medlem av parlamentet. 

 

Møtekritikk:  

 

Møtekritikk er tatt til etterretning.  


