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Dato:  5.11.22 Start: 14.45  
Sted: Strandafjellet, Resvegen 29 Slutt: 15.53  

 
 
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 Grorud Gaasholt 
Bisitter:    Ole-Markus Simonsen 
  
Til stede:   Shabnam Haidari 
    Henrik Vorkinn 
    Fride Drønnen 
    Kasper Strømme Oshaug 
    Kristoffer Ngai Ulvahaug 
    Isak Aleksander Fladmark 
    Thuy Nha Chi Pham 
 
Forfall:   Ayda Alizadeh 
    Emil Mathias Venner 
    Magnus Stava 
    ITV IIF 
    ITV IHA 
    ITV IHB 
    ITV IBA 
 
Til stede på bakbenk: Mahamed Ahmed (ITV 2023) 
    Einar Totland (KK) 
    Sara Artang (AU) 
    Petrine Ystebakk Sjåstad (AU) 



 
Referat 

 
 

______________________________________________________________________ 
Studentparlamentet - SPÅ 
 

    Kari-Anne Digranes (AU) 
    Sebastian Tafjord Skår (AU) 
    Henrik Braathen (AU) 
 
Forkortelser:   ITV – Instituttillitsvalgt 
    IIF – Institutt for internasjonal forretningsdrift 
    IHA – Institutt for helsevitenskap i Ålesund 

IHB – Institutt for havromsoperasjoner og 
byggteknikk 

    IBA – Institutt for biologiske fag i Ålesund  
    AU – Arbeidsutvalget 
    KK – Kontrollkomitéen 
 
 
 
 
 
 
Godkjenninger og orienteringer 
 
Referat fra forrige møte er ikke sendt ut og derfor ikke godkjent 
Innkalling, saksliste og dagsorden er godkjent 
 
Orienteringer fra AU 
Orienteringer fra Ole-Markus: Siden sist har det vært valg, og det ble 11,6% 
oppslutning. Er med på ansettelsesprosessen for ny viserektor. Det pågår også 
NOKUT-tilsyn og det har gått en del tid til forberedelser til dette. 
 
Henrik orienterte om tidligere saker i 2021 og 2022 og status på disse.  
 
  



 
Referat 

 
 

______________________________________________________________________ 
Studentparlamentet - SPÅ 
 

Sak 30/22 Uttalelse om immatrikulering 
Saken ble presentert av Sebastian og det ble åpnet for debatt. Det er ikke sendt inn 
endringsforslag på forhånd.  
 
Saken debatteres. Det påpekes at en del av representantene ikke har opplevd noe annet 
enn digital immatrikulering, så det er vanskelig å vite hva man mister. Innspill fra 
studenter som har opplevd fysisk immatrikulering.  
Diskusjon om hvor vidt man burde ha immatrikulering på ulike dager for at rektor kan 
holde tale på ulike Campus. 
 
Studentparlamentet ønsker å gå videre til votering og det settes strek.  
 
Endringsforslag linje 25: Legge til «andre studentorganisasjoner som baserer seg på 
frivillighet» 
Vedtatt 
 
Saken i sin helhet enstemmig vedtatt. 
 
Sak 31/22 Suppleringsvalg Velferdsutvalget 
Det er sendt inn et kandidatskjema på forhånd. 
 
Forslag fra Ole-Markus: AU får suppleringsfullmakt til å velge de tre resterende 
representantene til VU. 
 
Kevin Almeida stiller til VU. Valgt inn ved tidenes akklamasjon. 
 
Votering over forslag fra Ole-Markus: AU får suppleringsfullmakt til å velge de tre 
resterende representantene til VU. Vedtatt ved akklamasjon. 
 
Sak 32/22 Uttalelse om SHoT 
Studentparlamentet diskuterer saken. 
 
Forslag som kom frem: 
Det trengs flere alkoholfrie arrangement. Idrett, film, vaffelsøndag. Flere sosiale 
møteplasser. Arrangere flere kurs og arrangement gjennom Lykkepromille. 
Bucketlista et bra tiltak der det står rusfrie aktiviteter.  
Vedrørende psykiske plager – det er gratis samtaler hos Sit. 
 
KTV-er kan ta opp SHoT i klassene sine, og den kan nevnes under immatrikulering.  
Stor fordel at studentfrivilligheten, Sit og studentpresten sitter i nærheten av 
hverandre slik det er nå. Diskusjon om hvor vidt gruppetimer (gruppesamtaler) eller 
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en-til-en samtaler bør prioriteres i tilbudet på Campus. Et ønske om å få inn flere 
psykologer slik at det blir flere ledige behandlingstimer.  
KRY-appen bør promoteres, der kan man svare på kartleggingsspørsmål. 
 
Er Sit flinke nok til å markedsføre de gratis kursene sine? Nei. Dato og tidspunkt 
kommer for seint, det bør promoteres tidligere. Er flinke til å promotere i egne kanaler 
og på innsida, men ikke til å nå ut til studentene. Ønske om fysisk promotering av 
tilbudene i Vrimla eller på Campus. 
  
Promotering av SHoT-undersøkelsen – er den godt nok promotert? Burde den være 
promotert i Vrimla? «Hva får jeg ut av det?» Ha sosiale arrangementer med pizza etc 
for å få flere til å være med på den. Få med de andre studentorganisasjonene på å 
promotere den. 
  
Diggilounge kan være bra for de som er ensomme. Ha flere aktiviteter i Discord så 
man treffer de som ikke ønsker å gå på fest. Promotere bedre dette tilbudet, legg ut på 
infoskjermene og Dassnytt på nytt. Det burde også stå i velkomstbrevet til de som 
flytter inn på boligene. Få med tilbudene til Sit i denne velkomstmappa.  
«Dette tilbyr Sit»-dagen, der folk fra Sit er plassert litt rundt omkring (Diggilounge, 
rådgiver etc). 
 
Møte slutt 15.40 (15.53) 
 
Møtekritikk og diggerunde 
 

 


