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Studentparlamentet - SPÅ 

 

Dato:  19.04.2022 Start: 17.00  

Sted: C220 Slutt: 18.47  

 

Til:    Arbeidsutvalget 

    Representanter med vara 

    Kontrollkomité 

    Valgkomité 

    Velferdsutvalget 

 

Kopi til:   Viserektor 

    Drift i Ålesund 

    Studentorganisasjonene i Ålesund 

    Studenttinget ved NTNU 

 

Referent:    Maria Therese Valderhaug 

Ordstyrer:    Einar Totland 

Bisitter:    Magnus Mayer 

 

Til stede:   Amanda Berg 

    Marianne Talberg Andersen 

    Maren Romundstad 

    Trygg Meyer Johannessen 

    Magnus Stava  

    Fride Drønnen 

     

Forfall:   ITV-er på IHB 

    ITV-er på IBA 

    ITV-er på IIF 

    Kari-Anne Digranes 

    Trygve Johann Høst Johannesen 

    Joakim Løken 

     

Til stede på bakbenk: Henrik Vorkinn 

    Svein-Erik S. Olsen (Vt) 

    Amy Henriett Nguyen-Bergset (ITV) 

    Andreas Stensås (KK) 

    Henrik (AU) 

    Kevin (AU) 

    Sebastian Tafjord Skår  

    Markus Grorud Gaasholt (AU) 

    Hans Petter Hildre (IHB) 
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Forkortelser:  SPÅ – Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund 

AU – Arbeidsutvalget 

   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 

   KK- Kontrollkomité 

   Vt – Velferdstinget 

   VU - Velferdsutvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenninger og orienteringer 

 

Einar ønsket velkommen til møtet. 

Referent, ordstyrer og bisitter godkjent ved akklamasjon. 

Referat, innkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon. 

 

 

Orienteringer fra AU 

 

Orientering om påmeldingsfrist 25. april til sosial aktivitet 30. april. 

Frivillighetsgallaen er flyttet til 21. mai. 

 

 

Orienteringer fra ledelsen 

 

Hilsen fra Viserektor Annik som beklager at hun ikke har hatt anledning til å være 

med i særlig grad dette semesteret, og håper å få anledning til være med mer neste 

studieår. 
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Sak 17/22 Valg av nytt AU 

 

Valg av leder 

 

Det var to kandidater til valg av leder, kun Ole-Martin deltok fysisk. 

Ole-Markus presenterte seg og fortalte litt om egen bakgrunn og erfaring i flere 

politiske og studentpolitiske verv. 

Kandidatskjemaet til Julie Bjorvand Bøhn ble vist på skjerm. 

Det ble åpnet for spørsmål, og det ble stilt spørsmål både fra representanter og 

bakbenk. 

 

Det kom ikke inn ønsker om lukket valg, så valget ble gjennomført ved 

håndsopprekning. 

 

Ole-Markus ble enstemmig valgt som leder av Studentparlamentet. 

 

Valg av nestleder 

 

Det er to kandidater til vervet som nestleder, kun Henrik Braathen var til stede på 

møtet. Julie Bjorvand Bøhn sitt kandidatskjema ble vist på skjerm. 

Henrik presenterte seg selv og det ble åpnet for spørsmål. Det ble stilt spørsmål både 

fra representantene i Studentparlamentet og fra bankbenk. 

 

Det kom ikke ønsker om lukket valg, så valget ble gjennomført ved håndsopprekning. 

 

Henrik ble enstemmig valgt som nestleder i Studentparlamentet. 

 

Valg av Fag- og læringsmiljøansvarlig 

 

Sebastian Tafjord Skår presenterte seg og fortalte litt om egen bakgrunn og erfaring. 

Det ble åpnet for spørsmål til kandidaten. Det ble stilt spørsmål både fra 

representanter og fra bakbenk.  

 

Det kom ingen ønsker om lukket valg, så valget ble gjennomført ved 

håndsopprekning. 

 

Sebastian ble enstemmig valgt som fag- og læringsmiljøansvarlig. 

 

10 minutter pause 
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Valg av internasjonalt ansvarlig 

 

Sara Artang har meldt kandidatur på forhånd, men hadde ikke anledning til å stille på 

møtet.  

 

Det kom ingen ønsker om lukket valg, så valget ble gjennomført med 

håndsopprekning. 

 

Sara ble enstemmig valgt som internasjonalt ansvarlig. 

 

Det er ingen forhåndsmeldte kandidater til kommunikasjonsansvarlig eller 

bærekraftsansvarlig. Spørsmål om noen i rommet ønsker å stille. Det ble stilt spørsmål 

om arbeidsomfanget til kommunikasjonsansvarlig. Einar og Henrik svarte på 

spørsmål om rollen som kommunikasjonsansvarlig. 

 

Marianne er interessert i rollen som kommunikasjonsansvarlig, men har mange andre 

verv. Tar betenkningstid. 

 

Markus benket Magnus Stava til vervet som miljø- og bærekraftsansvarlig, Magnus 

tok betenkningstid. Markus fortalte litt om vervet. 

 

Einar benket Fride som kommunikasjonsansvarlig, men Fride vil tenke på det til neste 

møte. 

 

Valg av kommunikasjonsansvarlig og bærekraftsansvarlig utsettes til 10. mai. 
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Sak 18/22 Valg av nytt Velferdsutvalg 

 

Svein Erik som er nestleder i Velferdstinget presenterte Velferdsutvalget og 

Velferdstinget. Det ble åpnet for spørsmål. Ingen kandidater har meldt seg på forhånd.  

 

Det ble deretter åpnet for å stille til velferdsutvalget. 

Magnus Mayer og Marianne Talberg Andersen stilte som kandidater. Fride ble benket 

av Marianne, men ønsker betenkningstid.  

 

Magnus og Marianne presenterte seg og det ble åpnet for spørsmål. Det ble stilt 

spørsmål fra representantene og fra bakbenk. 

 

Det kom ingen ønsker om lukket valg. 

Marianne og Magnus ble valgt inn i Velferdsutvalget med akklamasjon. 

 

 

Eventuelle saker  

 

Oppfordring fra Instituttleder Hans Petter Hildre til studentene om å ta vare på 

særegenhetene i Ålesund heller enn å prøve å kopiere alt slik det gjøres i Trondheim.  

 

Ønsker om mat til neste møte: 

 

Forslag om burger, bacalao, sushi, sodd, pølse med brød, kinesisk eller taco.  

 

 

Møtekritikk: 

 

Møtekritikk tatt til etterretning. 

 


