Referat fra møte i Studentparlamentet
02.10.2019
Tilstede:
Liste/fakultet/tilhørighet Navn

Tilst

Vara

1

Grønn liste

Laila Gamst

Nei

2

Grønn liste

Kristina Roset

Ja

3

Grønn liste

Marte Leane Bleken Klemetsdal Nei

4

Grønn liste

Espen John Ombler

Nei

5

Moderat Liste

Tonje Isabell Isaksen

Ja

6

Moderat Liste

Julie Nyborg Aasland

Ja

7

Moderat Liste

Daniel Hansen Masvik

Nei

8

Moderat Liste

Even Aronsen

Ja

9

Moderat Liste

Rune Wilton Olsen

Nei

Sara Wøhni Johansen

10 Moderat Liste

Sunniva Amundsen

Nei

Jonas Toft

11 Moderat Liste

Marte Rolfsnes Bjørkheim

ja

12 Moderat Liste

Jørgen Bunk Olsen

Ja

13 Moderat Liste

Martine Tennholm

Ja

14 Sosialdemokratene

Atle Lien

Ja

15 Sosialdemokratene

Adrian Traasdahl

Nei

16 Sosialdemokratene

Aurora Skagen

Nei

17 Sosialdemokratene

Samira Hussen Mohammed

Nei

18 Sosialdemokratene

Amina Larsen

Ja

19 Sosialdemokratene

Linn Bruholt

Nei

20 Campus Harstad

Jørgen Arntzen

Ja

21 Campus Harstad

Fredrik Dolva Jora

Ja

22 Campus Finnmark

Sindre Berntsen

Ja

23 Campus Finnmark

Kevin Loe

Nei

24 Campus Narvik

Sindre Wæringsaasen

Ja

25 Campus Narvik

Hanna Bekkevold

Nei

Tiril Grytli

Alexander Wollmann

Vetle Lier

Martyna Banaszek

Marte Bjørkheim

Møteleder: Tarald Nikolaisen
KOK: Sylvia Lind, Louise Gustafsson
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1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Moderat liste ønsker å supplere Alexander Wollmann til parlamentet, selv om dette strider imot
valgreglementet, da dette må varsles om før innkalling til møtet sendes ut.
Supplering i moderat liste: Alexander Wollmann
Vedtas
KOK kritiserer studentparlamentet for gjentatte ureglementerte suppleringer og understreker at det
er viktig at suppleringer kommer en uke før møtet slik at det kan sendes ut sammen med
sakspapirer.
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent med de overnevnte endringer

2 Godkjenning av referater
Kritikken mot AU som ble rettet i Sak 14-1920 Budsjett skulle vært mer spesifisert.
Referat fra forrige møte godkjennes.

Vedtak: Referatet er godkjent med de kommentarer som nevnt over.

3-10 orienteringssaker
Det ble orientert muntlig fra arbeidsutvalget, kontroll- og organisasjonskomiteen, semesteravgifts
komitéen og universitetsstyret. Det vises for øvrig til skriftlige orienteringer i sakspapirene.

25-1920 Valg av varamøteleder
På konstituerende møte i studentparlamentet ble møteleder valgt, men det er ikke valgt vara til
denne møtelederen.
Forlag til vararepresentant: Ole Even Andreassen
Velges ved akklamasjon.

Vedtak: Ole Even Andreassen velges som varamøteleder

26-1920 Valg av studentrepresentanter til styret i Senter for samiske
studier
Det skal velges en fast representant og en vara til styret i senter for samiske studier. Det har vært
vanlig at Sámi Studeantasearvi Davvi-Norggas - SSDN oppnevner kandidater til disse vervene.
Innmeldte forslag til fast representant: Jonhild Margrete Fjellheim Knapp
Velges ved akklamasjon
Innmeldte forslag til vararepresentan: Biret Ravda Bær
Velges ved akklamasjon

Vedtak: Studentparlamentet velger Jonhild Margrete Fjellheim Knapp som fast representant i
SESAM- styret. Biret Ravda Bær velges som vara.

27-1920 Valg av studentrepresentanter til UiTs bærekraftskomité
Det skal velges to representanter til UiTs bærekrafts komité.
Det er et innmeldt forslag til fast representant: Herman Siggerud
Forslag til andre faste representant: Jonas Dahlberg Torp
Velges ved akklamasjon

Vedtak: Studentparlamentet velger Herman Siggerud og Jonas Dahlberg Torp som faste
representanter i UiTs bærekrafts komité.

28-1920 SAK 28-1920 Valg av fast representant til klagenemnda
Da en av de faste representantene i klagenemnda må tre ut grunnet et annet verv må vi oppnevne en
studentrepresentant som skal sitte i perioden 02.10.2019-31.12.2020Valgtaler holdes.
Forlag til fast representant: Joakim Breivik
Forlag til fast representant: Monika Remme
Det er foreslått at parlamentet tar skriftlig votering på denne saken.
Vedtatt

Vedtak: Studentparlamentet velger Joakim Breivik som fast representant i klagenemnda

29-1920 Vedtektsendring i «reglement for tildeling av støttemidler»
Sylvia fra KOK innledet saken.
Endringen vil stride med paragraf 5 (siste setning i samme ledd).
Den offisielle beskjeden fra kok er at denne ikke vedtas, og det foreslås at AU går gjennom hele
reglementet før man vedtar noen endringer.
AU kommer med kommentar om at om saken vil bli tatt opp ved neste parlamentsmøte der man i
forkant går gjennom hele reglementet.
Moderat liste leverer forslag til vedtak: AU fremlegger et nytt forslag til vedtektsendring neste
parlamentsmøte
AUs forslag til vedtak: Forslag vedtas som fremlagt
Settes opp mot
Moderat listes forslag til vedtak: AU fremlegger et nytt forslag til vedtektsendring neste
parlamentsmøte
AUs forslag til vedtak falt

Vedtak: AU fremlegger et nytt forslag til vedtektsendring neste parlamentsmøte

30-1920 Vedtektsendring «Økonomireglement for
studentparlamentet i Tromsø»
KOK innleder saken. Deres tolkning er at dette kan vedtas da det ikke innebærer ingen reell endring
og konsekvensen av endringsforslaget er allerede forutsatt i §2.4 i økonomireglementet.

Vedtak: §2.3 i økonomireglement for studentparlamentet i Tromsø vedtas som foreslått

31-1920 Handlingsplan for håndtering av boligpress under
semesterstart
Marthe Hestenes Håkonsen innleder saken.
Det ble fattet vedtak på forrige parlamentsmøte at handlingsplanen skulle legges fram på dette
møte.
Det stilles spørsmål fra SP om denne kun gjelder Tromsø og om man eventuelt har planlagt å gå i
dialog med campustingene. Det svares fra innleder at selve denne handlingsplanen for det meste
handler om tak over hodet ordningen samskipnaden har i Tromsø. Det er ingenting som tilsier at
flere av punktene ikke kan brukes i de andre byene.
Endringsforslag 1: Forslag til oppsett: nummeret kulepunkt.
Vedtak: endringsforslag 1 vedtas
Endringsforslag 2: kartlegg antall studenter uten bolig i de ulike campus/byer
Vedtak: endringsforslag 2 vedtas

Vedtak: Studentparlamentet vedtar handlingsplanen med de endringene som foreligger

32-1920 Resolusjon: Studentfokus på innovasjon
Petter Nikolai Rønning innledet saken.
Vedtatt mot en avholdende

Vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen slik den foreligger

