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Dato:  20.09.22 Start: 17:08  
Sted: C220 Slutt: 19:28  

 
 
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:    Markus Gaasholt 
Bisitter:    Henrik Braathen  
 
Til stede:   Kristoffer Ulvahaug 
    Cecilie 
    Magnus Stava 
    Fride Drønnen 
    Marianne Andersen 
    Joakim Sander Løken 
    Regine Sunde 
    Amy Bergset 
Forfall:    
Til stede på bakbenk: Einar Isak Torvik Totland 
    Kevin Richard Almeida 
    Resterende AU 
    Viserektor 
    Morten Alexander Biering  

Mahammed Ahmed 
 
Godkjenninger og orienteringer 
Markus Gaasholt er godkjent som ordstyrer 
Henrik Braathen er godkjent som bisitter 
Torjus Levisen Johansen er godkjent som referent 
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Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden: 
 
Referatet fra forrige møte godkjennes, uten merknader. 
 
Innkalling til møtet godkjennes, uten merknader. 
 
Det fremmes en sak til eventuelt.  
 
Presentering av sak til eventuelt: 
Saken fremmes av Marianne. Saken går på om SPÅ eller VU kan gjøre noe for å bedre 
situasjonen for studenter, med bakgrunn i resultatene fra SHoT undersøkelsen.  
 
Saken godkjennes til å bli tatt opp på slutten av møtet.  
 
Godkjenning av dagsorden:  
Det kommer frem et forslag til endring på dagsorden. 
 
Forslag: 
Utsette sak 24/22 valg av kommunikasjonsansvarlig til etter sak 28/22. 
 
Bakgrunn for forslaget:  
En kandidat til stillingen er på jobb frem til 18:00 
 
Forslaget er fremmet og det åpnes for spørsmål og debatt. Ingen tegner seg, og vi går til 
votering over forslaget. 
 
Forslag: 
Utsette sak 24/22 valg av kommunikasjonsansvarlig til etter sak 28/22. 
 
Votering:  
Vi legger dagsorden til grunn. Dem som ønsker å beholde dagsorden stemmer for, de som 
ønsker å vedta forslaget, og derfor endre dagsorden, stemmer mot. 
 
Votering: 0 for – 8 mot 
 
Vedtak:  
 
Sak 24/22 valg av kommunikasjonsansvarlig utsettes til etter sak 28/22. Dagsorden er 
enstemmig godkjent med endringen 
 
Møtet er konstituert. 
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Orienteringer fra AU om kontor B1  
Henrik orienterer om saken.  
 
Det åpnes for spørsmål til orienteringen, Henrik svarer på spørsmål fra salen. 
 
Annik supplerer med info om saken. 
 
Ingen flere spørsmål fremmes, vi går til neste sak. 
 
Orientering fra råd og utvalg 
 
Marianne orienterer, på vegne av VU, om gjennomført seminar med Velferdstinget, 
sammensetningen og funksjonen av VU Ålesund. 
 
Joakim orienterer, på vegne av FUI, om et kommende karakterkrav for inntak til 
ingeniørstudiet 
 
Det åpnes for spørsmål til orienteringene, ingen spørsmål fremmes. 
 
Det er ingen flere råd og utvalg som tegner seg, og vi går videre til neste sak. 
 
Orientering fra ledelsen 
 
Annik orienterer på vegne av ledelsen, særlig rundt styreseminaret. Hun informerer om at det 
er satt i gang arbeid med en utviklingsplan for campus. Det skal også lages en fireårig plan for 
kompetanseutvikling i Møre og Romsdal. Videre orienterer hun om at stillingen som 
viserektor straks blir lyst ut da hun trer ut av stillingen ved nyttår. 
 
Det åpnes for spørsmål, ingen spørsmål stilles og vi går videre til neste sak. 
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Sak 25/22 Supplering av kontrollkomité 
 
Saken åpnes, og det må velges et tellekorps.  
Det er to kandidater til tellekorps.  
 
Kandidatene er: Morten Alexander Biering og Mahammed Ahmed. 
 
Da det er to kandidater til to posisjoner. Derfor kan tellekorpset velges ved akklamasjon. 
Salen godkjenner bruken av akklamasjon.   
 
Morten Alexander Biering og Mahammed Ahmed er valgt til tellekorps ved akklamasjon. 
 
Saksgang: 
Henrik B. innleder saken.  
 
Det er ingen forhåndsmeldte kandidater, det åpnes for at kandidater i salen kan stille. Tre 
kandidater ønsker å stille til verv kontrollkomiteen.  
 
Kandidatene er: 
Marcus Ilstad, Kevin Richard Almeida og Einar Isak Torvik Totland 
 
Kandidatene presenterer seg selv for parlamentet. 
 
Det åpnes for spørsmål til kandidatene. Kandidatene svarer på spørsmål. Ordstyrer forsikrer 
seg om at det er ingen flere som ønsker å stille til valg. Det er ingen flere kandidater som 
melder seg. 
 
Kontrollkomiteen innleder valget, og forklarer om valgprosess. Valget gjennomføres digitalt 
via OpaVote. Det åpnes for spørsmål til valget. Det kommer noen spørsmål, kontrollkomiteen 
oppklarer. Ingen flere spørsmål kommer inn, og vi går til valg. 
 
Valg 
 
Valget åpnes, og gjennomføres. 
 
Valget lukkes, valget er kontrollert gyldig og godkjent av kontrollkomiteen med tellekorps.  
 
Resultatet er: 
Marcus Ilstad 
Einar Isak Torvik Totland 
 
Marcus og Einar blir medlem av kontrollkomiteen- Funksjonstid ut studieåret 22/23 
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Sak 26/22 Valg av vara til LMU 
 
Saken åpnes 
 
Saksgang: 
Sebastian innleder saken, det åpnes for spørsmål. Ingen spørsmål fremmes, og vi går til 
debatt. 
 
Det er Ingen kandidater som har stilt til vervet. Ordstyrer oppfordrer folk i møtet til å stille. 
 
Ingen kandidater stiller til vervet. Det er kommet inn nye forslag til vedtak 
 
Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet gir arbeidsutvalget suppleringsfullmakt til å finne én vara til LMU. 
 
Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet utsetter valg av vara til LMU til neste møte i studentparlamentet. 
 
Ingen tegner seg til debatt, vi går til votering over de to forslagene. 
 
Votering: 
I saken er det ingen innstilling. Vi legger derfor det minst ytterliggående forslaget til grunn. 
Vedtas dette, faller altså det mest ytterliggående forslaget. 
 
Vi legger altså forslaget «studentparlamentet utsetter valg av vara til LMU til neste møte i 
Studentparlamentet» til grunn. Dem som ønsker å støtte forslaget stemmer for, dem som ikke 
støtter forslaget stemmer mot og det stemmes.  
 
Votering: 1 for – 7 mot 
 
Vedtak sak 26/22:  
 

• Studentparlamentet gir arbeidsutvalget suppleringsfullmakt til å finne en vara til 
LMU. 
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Sak 27/22 Promotering av idrett på campus 
 
Saken åpnes 
 
Saksgang: 
Henrik Vorkinn legger frem saken, det åpnes for spørsmål i saken. Henrik svarer på 
spørsmålene som kommer frem. Ingen flere spørsmål fremmes, og vi går til debatt. 
 
Saken debatteres grundig. 
 
Det kommer inn forslag til endring av vedtak: 
 
Forslag fra Joakim; Nye kulepunkt: 

- Promotering av idrett på campus skal godkjennes av NTNUI i regi med stedlig leder i 
SPÅ som overordne ansvarlig for godkjenning av promoterings materiell på campus 
og stands.  

- AU har redaksjonell fullmakt 
 
Forslag fra Magnus; Nytt kulepunkt: 

- Promotering av organisert idrett på campus skal foregå gjennom NTNUI Ålesund, 
men godkjennes av stedlig leder i Studentparlamentet i Ålesund 

 
Debatten går videre. Det dukker opp forvirring rundt det juridiske i saken, og innstillingen 
kan virke motstridende Norsk lov. Det kommer et forslag til dagsorden. 
 
Forslag til dagsorden: 
Saken utsettes til senere i møtet slik at KK kan gjøre en skikkelig vurdering av de juridiske 
aspektene i saken. 
 
Ingen ønsker å debattere forslaget, og vi går rett til votering over forslaget til dagsorden. 
 
Forslag til dagsorden: 
Utsette saken til senere i møte slik at KK kan gjøre en skikkelig vurdering av det juridiske. 
 
Vi legger gjeldende dagsorden til grunn. Dersom man ønsker å beholde dagsorden slik den 
står, og behandle saken videre, stemmer man for. Ønsker man vedta forslaget, og utsette 
saken stemmer man mot. Det stemmes 
 
Votering: 1 for - 7 mot 
 
Vedtak i dagsorden:  
 
Saken utsettes til senere i møte 
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Parlamentet tar pause 18:20 til 18:30 
 
Sak 28/22 Endring i sak 19/22 
 
Saken åpnes 
 
Saksgang: 
Saken innledes av Henrik B., det åpnes for spørsmål. Det kommer inn spørsmål til saken. 
Henrik B. og KK svarer. Det kommer ingen flere spørsmål og vi går til debatt.  
 
Saken debatteres. 
 
Det kommer ingen endringsforslag i saken. Det foreslås å sette strek. 
 
Strek er satt.  
 
Votering: 
Vi går til votering i saken. Det er ingen endringsforslag i saken.  
 
Innstillingen: 

• Arbeidsutvalget har ikke lengre ansvar for å informere NSO om at studenter i Ålesund 
ønsker flere lokale undersøkelser. 

Vi legger innstillingen til grunn. Ønsker du støtte innstillingen stemmer du for, ønsker du ikke 
støtte innstillingen stemmer du mot, det stemmes. 
 
Votering: 7 for - 1 mot  
 
Vedtak:   

• Arbeidsutvalget har ikke lengre ansvar for å informere NSO om at studenter i Ålesund 
ønsker flere lokale undersøkelser. 
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Sak 24/22 Valg av kommunikasjonsansvarlig 
 
Saken åpnes 
 
Saksgang: 
Henrik B innleder saken, det åpnes for spørsmål. Det kommer ingen spørsmål og vi går videre 
til debatt. 
 
Det er en kandidat som har meldt seg på forhånd, personer i møtet oppfordres til å stille til 
vervet. Ingen flere stiller til vervet. Vi har en kandidat til en posisjon. 
 
Kandidaten er Petrine Ystebakk Sjåstad, student ved byggingeniør.  
 
Kandidaten holder appell. Det åpnes for spørsmål til kandidaten, spørsmålene besvares. Ingen 
flere spørsmål kommer inn. Ordstyrer forsikrer seg om at det er ingen flere kandidater til 
vervet. Så synes ikke, og vi går videre til valg. 
 
Valg: 
Det er en kandidat til en posisjon. Valget foreslås gjennomført med akklamasjon.  
 
Ingen krever skriftlig valg, og valget gjennomføres med akklamasjon 
 
Vedtak:  
 
Petrine Ystebakk Sjåstad er valgt til kommunikasjonsansvarlig med funksjonstid studieåret 
22/23. 
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Sak 29/22 Revidert budsjett 
 
(NOTAT: Fra dette tidspunkt er det 6 stemmeberettiget i parlamentet da Amy og Regine 
måtte forlate møtet.) 
 
Saken åpnes  
 
Saksgang: 
Saken presenteres av Torjus, det åpnes for spørsmål til saken. Det kommer ingen spørsmål, og 
vi går videre til debatt. 
 
Saken debatteres. 
Det kommer frem en protokolltilførsel. Protokolltilførselen fremmes. 
 
Det kommer ingen forslag til vedtak, det foreslås å gå til votering. 
 
Votering: 
Vi går til votering. Det ingen endringsforslag i saken. 
 
Innstillingen: 
Studentparlamentet vedtar revidert budsjett for 2022. 
 
Vi legger innstillingen til grunn. De som ønsker å støtte innstillingen stemmer for, de som 
ønsker å avvise innstillingen stemmer mot, det stemmes. 
 
Votering: 6 for – 0 mot 
 
Vedtak:  
Studentparlamentet vedtar revidert budsjett for 2022. 
 
 
 
 

 
 
Eventuelle saker  
 
 

Protokolltilførsel til sak 29/22.  
Innsendt av Joakim Sander Løken: 
 
Det er veldig ufordelaktig for SPÅ at ved vedtak om revidert budsjett finnes verken stedlig 
leder, eller konsulenten i møtet. Dette burde ikke være tilfelle når dette setter agendaen for hva 
Parlamentet kan utrette videre i år. 
 
Undertegnet av: Cecilie og Joakim  
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Sak 27/22 Promotering av idrett på campus 
 
Saken åpnes på nytt 
 
Saksgang: 
Kontrollkomiteen legger frem sin vurdering. Det vises til at saken kan stride mot Lov om 
konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger(konkurranseloven) 
samt Retningslinjer for bruk av fellesareal inngått mellom NTNU Drift, NTNU 
Kommunikasjon og studentparlamentet i 2018.  
 
Det åpnes for debatt, det kommer frem et forslag til vedtak. 
 
Forslaget: 
Saken utsettes til neste møte i Studentparlamentet. 
 
Bakgrunn 
Saken bør undersøkes nærmere så man er sikker på at man ikke bryter Norske lover eller 
interne retningslinjer.  
 
Debatten fortsetter. Ingen flere tegner seg, og det foreslås å gå til votering 
 
Votering: 
Vi går til votering. Det foreligger flere forslag til vedtak i saken. Vi begynner med det mest 
ytterliggående forslaget. Det mest ytterliggående er «Saken utsettes til neste møte i 
Studentparlamentet.» 
 
Instillingen: 
Promotering av idrett på campus skal skje gjennom NTNUI Ålesund 
 
Vi legger innstillingen til grunn. De som ønsker å støtte innstillingen, og avvise forslaget, 
stemmer for. Ønsker du å vedta forslaget, og dermed utsette saken til neste møte, stemmer du 
mot og det stemmes. 
 
Votering: 1 for – 5 mot. 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte i Studentparlamentet. 
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Eventuelt – Sak om SHoT 
 
Saken åpnes 
 
Saksgang:  
Marianne presenterer saken, og ber om innspill til hva Parlamentet og VU kan gjøre for å 
bedre studenters hverdag og helse i Ålesund med bakgrunn i SHoT-resultatene. 
 
Det kommer inn forslag, og Marianne tar med forslaga inn til VU. Det oppfordres også til å 
oppsøke Marianne dersom noen kommer på forslag. 
 
Votering: 
Det gjennomføres ikke votering i eventuelt saker. 
 
Saken lukkes. 
 
Møtet heves, 19:28 
 
Møtekritikk: 

- Kritikk på sen beskjed om oppmøte på møtet til kandidat på valg 
- Kritikk på mulig lov-motstridende forslag til sak 
- Kritikk på bruk av møtetegn 


