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Dato:  23.11.22 Start: 17.07  
Sted: C220 Slutt: 19.40  

 
 
Til:    Arbeidsutvalget 
    Representanter med vara 
    Kontrollkomité 
    Valgkomité 
    Velferdsutvalget 
 
Kopi til:   Viserektor 
    Drift i Ålesund 
    Studentorganisasjonene i Ålesund 
    Studenttinget ved NTNU 
    Instituttene ved NTNU i Ålesund 
    Sit Ålesund 
 
Referent:    Maria Therese Valderhaug 
Ordstyrer:    Markus Gaasholt 
Bisitter:    Ole-Markus Simonsen  
 
Til stede:   Kristoffer Ngai Ulvahaug 
    Cecilie Strandman 
    Fride Drønnen 
    Shabnam Haidari 
    Isak Aleksander Fladmark 
    Bjørn Eric Bjøringsøy 
    Emil Mathias Venner    
     
Forfall:   Henrik Vorkinn 
    Ayda Alizadeh 
    Magnus Stava 
    ITV IHA 
    ITV IBA 
 
Til stede på bakbenk: Torjus Levisen Johansen (KK) 
    Sara Artang (AU) 
    Petrine Ystebakk Sjåstad (AU) 
    Sebastian Tafjord Skår (AU) 
    Henrik Braathen (AU) 
    Julie Bøhn (ITV2023) 
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Forkortelser:   ITV – Instituttillitsvalgt 
    IHA – Institutt for helsevitenskap i Ålesund 
    IBA – Institutt for biologiske fag i Ålesund 
    KK - Kontrollkomité 
    AU – Arbeidsutvalget 

IHB – Institutt for havromsoperasjoner og 
byggteknikk 

    Sials – Studentorganisasjonene i Ålesund 
 
 
 
Godkjenninger og orienteringer 
 
Ordstyrer, bisitter og referent godkjent. 
Referat fra møte 20.09.22 og 05.11.22 godkjent. 
Innkalling godkjent. 
Saksliste og dagsorden godkjent. 
 
Eventuelt 
 
Nyttårsbord 20. januar 
Kaffeprisen i kantina 
 
Orienteringer fra AU 
 
Neste onsdag blir det servering av julegrøt i Vrimla 12-14. 
Innstilling til ny viserektor er klar. 
 
Orienteringer fra råd og utvalg 
 
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen har vedtatt at man kan skrive 
bachelorgrad dersom man har 120 stp ferdig. Man kan søke unntak for opptil 25 stp. 
Det har tidligere vært grense på 10 stp. 
 
Orientering fra Stundenttinget 
 
Det er valgt nytt arbeidsutvalg i Studenttinget og de har fått en ledelse som kjemper 
for studentarealer. 
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Sak 33/22 Facilitation of study rooms 
 
Henrik presenterte saken og det ble åpnet for spørsmål. 
 
Kort forklaring av møtetegn fra møteleder Markus ettersom det er flere nye med på 
møtet. 
 
Diskusjon om bookingløsning for rommene som er omtalt i sakspapirene og 
plassmangel på Campus. Også diskusjon om tilgjengelighet på leseplassene på NMK 
for studenter som ikke tar fag som går på NMK. 
 
Ordstyrer setter strek og det blir gått over til votering. 
 
Saken i sin helhet enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 34/22 Fellesemner på tvers av Campus 
 
Petrine presenterte saken og det ble åpnet for spørsmål.  
Spørsmålsrunde om ordningen for faget og mangel på forelesere. 
 
Det åpnes for debatt og kommer innspill fra studenter som har hatt faget før. 
Situasjonen har vært uholdbar også tidligere år.  
Studenter i emnet har diskutert muligheter for å endre vurderingsform til bestått/ikke 
bestått eller å få inn gjesteforelesere med emneansvarlig. 
Tilleggsopplysninger fra Ole-Markus: Stillingen har vært utlyst flere ganger og det 
har vært vanskelig for instituttet å få tak i gode kandidater. Det er også for sent å gjøre 
om vurderingsform dette semesteret. 
Innspill om at det kan virke som det er litt «foreleserflukt» fra fellesemner på andre 
institutter, og at NTNU sliter med å konkurrere på lønn om arbeidskraft med det 
private markedet.  
 
NTNU tilbyr i tilfellet med BYG*1001 et kurs de ikke klarer å levere siden det ikke er 
foreleser i faget og dette faget legger grunnlag for videre læring i 
ingeniørutdanningen.  
 
Problematikk angående tverrcampusemner diskuteres jevnlig i Studenttinget. 
 
Det sendes inn flere endringsforslag mens debatten går. 
Ordstyrer setter strek og går over til votering. 
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Tilleggsforslag fra Shabnam (trukket): Ønske om at forelesere fra instituttet IHB skal 
kjøre krasjkurs i byggteknikk fram til eksamen. På denne måten blir 
bokstavkarakteren i emnet beholdt, samt at studentene får den undervisningen som er 
nødvendig i emnet. 
 
Tilleggspunkt fra Cecilie: NTNU må stille med tilfredsstillende undervisning for 
studenter i emnet BYG*1001, også i inneværende semester. Enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslag fra Isak: Dersom NTNU ikke klarer å stille med forelesere til faget må 
dette informeres til nye søkere slik at de har valget om å søke til et annet universitet 
som har denne utdanningen. 3 for, 4 mot. Forslaget falt. 
 
Tilleggsforslag fra Shabnam: Ønske om at forelesere fra IHB og evt. 2. og 3. 
klassinger på byggstudiet, skal kjøre krasjkurs i byggteknikk fram til eksamen. På 
denne måten blir bokstavkarakteren i emnet beholdt, samt at studentene får den 
undervisningen som er nødvendig i emnet. 6 for, 1 mot. Vedtatt. 
 
Saken i sin helhet med vedtatte endringer enstemmig vedtatt.  
 
 
Sak 35/22 Overbooking av studieplasser 
 
Sebastian presenterte saken og det ble åpnet for spørsmål. 
Saksopplysning fra Cecilie om at Instituttleder har et ansvar for å melde fra til 
opptakskontoret om kapasiteten de har i løpet av opptaksprosessen.  
 
Det ble åpnet for debatt. Påpekt at instituttene allerede har beslutningsmyndighet slik 
situasjonen er i dag. Diskusjon om finansiering av studieplasser og antall studenter 
som tas inn. Det tas inn flere studenter enn det er plass til på de fleste studier fordi 
man regner med at en del studenter dropper ut etter hvert, men det kan føre til 
misnøye og høyere frafall. 
 
Diskusjon om egne arealer for alle linjer, planen er at dette skal løses av 
identitetsarealer, men NTNU i Ålesund har ikke slike arealer og har per i dag ikke 
instituttvise leseplasser. Det er flere som mener at selve Campus bør utvides. 
 
Det settes strek og gås over til votering. 
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Strykningsforslag fra Cecilie: Stryke linje 30: Med begrunnelse i at instituttene selv 
ikke vet hvor mange som takker ja mye før fadderne får denne informasjonen. 5 mot, 
2 avholdende. Falt. 
 
Saken i sin helhet: 6 for, 1 avholdende. Vedtatt. 
 
 
Sak 36/22 Valg av medlemmer til Valgkomiteen 
 
Det er ikke kommet inn kandidater på forhånd.  
Ole-Markus benker Bjørn Erik som takker ja.  
Bjørn Erik presenterer seg og det blir stilt spørsmål fra Studentparlamentet.  
 
Ingen andre ønsker å stille til valg og det besluttes å gjennomføre valget ved 
akklamasjon.  
 
Bjørn Erik velges inn i valgkomiteen ved akklamasjon.  
 
Forslag om å gi arbeidsutvalget suppleringsfullmakt for å velge inn de to siste 
kandidatene. 4 for, 1 mot, 1 avholdende. Vedtatt. 
 
 
Eventuelle saker  
 
Nyttårsbord 20./21. januar, 7. januar eller 13. januar. 14. januar og siste helga i januar 
blir mange opptatt. Kom gjerne med forslag til tid og sted. Forslag om 
skipperforeninga. Forslag om å legge ut en avstemming dersom det skal serveres 
annen mat enn julemat. Spørsmål om det skal være lov med +1. 
 
Sak om kaffepriser i kantina. 19 kroner for en kopp kaffe er for dyrt. Billigere i 
Trondheim. Innspill om at kantina til Sit er for dyr og at prisene til Sit generelt er for 
høye. Presisert at denne saken først og fremst handler om kaffe, og Ole-Markus lover 
å ta opp kaffeprisen i kantina med Sit.  
 
Diskusjon om kaffe på Sialskontorene og at denne er til alle som er innom Sials. 
 
Møtekritikk 
 
Møtekritikk tatt til etteretning. 


