Referat fra møte i Studentparlamentet
05.12.2019
Tilstede:

Liste/fakultet/tilhørighet

Navn

Tilst

Vara

1

Grønn liste

Laila Gamst

Ja

2

Grønn liste

Kristina Roset

Ja

3

Grønn liste

Marte Leane Bleken Klemetsdal Ja

4

Grønn liste

Espen John Ombler

Ja

5

Moderat Liste

Tonje Isabell Isaksen

Nei

Sigrid Ekrem

6

Moderat Liste

Julie Nyborg Aasland

Nei

Dahlay Po

7

Moderat Liste

Daniel Hansen Masvik

Ja

8

Moderat Liste

Even Aronsen

Ja

9

Moderat Liste

Rune Wilton Olsen

Ja

10 Moderat Liste

Sunniva Amundsen

Nei

11 Moderat Liste

Marte Rolfsnes Bjørkheim

Ja

12 Moderat Liste

Jørgen Bunk Olsen

Nei

13 Moderat Liste

Martine Tennholm

Ja

14 Sosialdemokratene

Atle Lien

Ja

15 Sosialdemokratene

Adrian Traasdahl

Ja

16 Sosialdemokratene

Aurora Skagen

Nei

17 Sosialdemokratene

Samira Hussen Mohammed

Nei

18 Sosialdemokratene

Amina Larsen

Nei

19 Sosialdemokratene

Linn Bruholt

Ja

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

Fredrik Lundblad

Ja

Jonas Toft

Viktor Zimmer

Morten Haldorsen

Møteleder: Tarald Nikolaisen
KOK: Louise Gustafsson
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1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjennes.
AU ønsker å legge til en orienteringssak som ikke kom med på innkallingen. Det er ønskelig at SST
representant Daniel Masvik skal holde en liten orientering om NSO. Denne legges inn som
orientering 9.
Videre har det sneket seg inn en liten feil i sakspapirene på sak 43. Det var først tenkt at vara til
likestillingsutvalget automatisk havner på fast plass når noen trekker seg. Slik er det ikke. Det skal
derfor velges en fast representant og en vara til likestiling-og mangfoldutvalget.
Videre vil vi ha en diskusjonssak om endring av vedtekter (økonomi) som ble ettersendt til
parlamentet. Denne settes inn som sak 44.

Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent med de overnevnte endringer. Diskusjonssak
legges som SAK 44 og orientering om NSO legges inn som orientering 9

2 Godkjenning av referater
Referat fra forrige møte godkjennes.

Vedtak: Referatet godkjennes

3-9 orienteringssaker
Det ble orientert muntlig fra arbeidsutvalget og universitetsstyret. Det vises for øvrig til skriftlige
orienteringer i sakspapirene.
Samskipnadsstyret har ikke levert verken skriftlig eller muntlig orientering, og parlamentet kan
dermed ikke anse seg som orientert.
Daniel Hansen Masvik (sentralstyremedlem, NSO) orienterer om NSO slik at de
parlamentsmedlemmene som ikke er så kjent med organisasjonen får litt grunnleggende
informasjon.

34-1920 Handlingsplan for økt synlighet og valgdeltagelse
Petter orienterer om handlingsplanen.
Enstemmig vedtatt

Vedtak: Studentparlamentet vedtar handlingsplanen slik den foreligger

SAK 35-1920 Våre egne bygg
Petter innleder saken.
Enstemmig vedtatt

Vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen slik den foreligger

SAK 36-1920 Vedtektsendring «Reglement for tildeling av støttemidler
for studentparlamentet i Tromsø»
Petter legger fram saken.
KOK legger fram sin vurdering om at vedtektsendringene kan gjennomføres slik de foreligger.
Følgende ledd i §3 strykes: «Det innvilges i hovedsak ikke arrangementsstøtte til organisasjoner som
har mottatt driftsstøtte. Dersom en studentorganisasjon ved UiT Norges arktiske universitet
arrangerer et nasjonalt arrangement som inkluderer tilsvarende organisasjoner ved noen av de andre
universitetene i Norge kan imidlertid organisasjonen søke om støtte til dette uavhengig av at den
tidligere har mottatt tilskudd direkte eller indirekte fra semesteravgiftsmidlene.»
Følgende leddsetning legges til sist i § 5: «, bortsett fra i tilfeller som nevnt i § 3.3 2. ledd.»
Ny §3.3 lyder: Typer støtte som kan innvilges til en organisasjon i løpet av et studieår. 10 En
studentorganisasjon kan kun motta enten arrangementsstøtte eller driftsstøtte i løpet av et studieår
bortsett fra i tilfeller som nevnt i 3. ledd. Innvilget oppstartstøtte på høstsemesteret utelukker ikke å
motta driftsstøtte på vårsemesteret, dersom det kan vises til at oppstartstøtten er brukt i henhold til
budsjett. I andre tilfeller enn de som nevnes i denne bestemmelse kan det ikke innvilges annen støtte
til organisasjon som på samme fordeling har mottatt oppstartstøtte. En søknad om
arrangementsstøtte til et nasjonalt arrangement som inkluderer tilsvarende organisasjoner ved noen
av de andre høyere utdanningsinstitusjonene i Norge, kan likevel innvilges ved siden av driftsstøtte
eller oppstartstøtte.
Enstemmig vedtatt
Vedtak: Reglement for tildeling av støttemidler for studentparlamentet i Tromsø vedtas med de
overnevnte endringer

SAK 37 - 1920 Møteplan våren 2020
Herman legger fram saken.
Forslag Moderat liste:
Det foreslås å legge møtene til torsdager da de satte datoene kolliderer med campustingmøtene.
5. møte
6. møte
7. møte
8. møte
9. konstituerendemøte
10. møte og sommerfest

Vedtatt

30. januar torsdag
27. februar torsdag
26. mars torsdag
30. april torsdag
14. mai torsdag
29. mai fredag

Vedtak: Møteplan for vår 2020 og dato for sommerfest vedtas slik den foreligger i tabellen
over.

SAK 38-19/20 Datoer for listevalg 2020
Herman innleder saken. Datoer som er foreslått er 2. mars 2020 til 12. mars 2020.
Enstemmig vedtatt

Vedtak: Datoer for listevalg vedtas som foreslått

SAK 39-1920 Valg av fast representant til Samskipnadsstyret
Foreslåtte representanter: Martine Tennholm
Martine Tennholm er valgt med akklamasjon
Siden vara er valgt som fast representant, må det nå velges vararepresentant.
Foreslått vararepresentant: Victor Zimmer
Victor Zimmer er valgt med akklamasjon

Vedtak: Til samskipnadsstyret velges Martine Tennholm som fast representant og Victor
Zimmer velges som vararepresentant

SAK 40-1920 Valg av fast representant studentprestens råd
Foreslåtte fast representanter: Dahlay Po, Laila Gamst
Dahlay Po og Laila Gamst er valgt med akklamasjon
Det blir foreslått at AU får suppleringsfullmakt på vararepresentanter

Vedtak: Studentparlamentet velger Dahlay Po og Laila Gamst som faste representanter. AU
får suppleringfullmakt på vararepresentanter

SAK 41-1920 Valg til universitetsbibliotekets styre
Forslag Sosialdemokratisk liste: Foreslår at vara Louise Gustafsson rykker opp til fast medlem, og ny
vara foreslås som Morten Haldorsen (om Louise Gustafsson blir valgt)
Forlag Moderat liste: Victor Zimmer foreslås som fast representant
Det stemmes først over fast representant.
Første stemmerunde blir underkjent da det ble avlevert 29 stemmer, og det er 22
stemmeberettigede i lokalet.

Som fast representant velges Victor Zimmer
Forslag vararepresentant: Morten Haldorsen
Morten Haldorsen velges som vararepresentant med akklamasjon

Vedtak: Studentparlamentet velger Victor Zimmer som fast representant i bibliotekstyret.
Morten Haldorsen velges som vararepresentant.

SAK

42-1920

Valg

av

fast

representant

Programstyret

for

universitetspedagogikk
Haakon innleder saken.
Foreslåtte kandidater fra Moderat Liste: Tarald Nikolaisen
Foreslåtte kandidater fra sosialdemokratisk liste: Morten Haldorsen
Som fast representant velges Tarald Nikolaisen
Foreslåtte vararepresentanter: Sindre Wæringsaasen, Morten Haldorsen
I første valgrunde blei det stemmelikhet og det blir dermed ny valgrunde.
Som vararepresentant velges Sindre Wæringsaasen

Vedtak: Studentparlamentet velger Tarald Nikolaisen til fast studentrepresentant, med Sindre
Wæringsaasen som vara til programstyret for universitetspedagogikk.

SAK 43 - 1920 Valg av studentrepresentanter til likestilling- og
mangfoldutvalget
Petter innleder saken.
Det skal velges fast representant da det som nevnt er skjedd en glipp av AU som trodde at vara
automatisk får opprykk. Slik er det ikke da personen må foreslås fra talerstol.
Foreslått fast representant: Haakon Kyrkjebø Nybø
Haakon K. Nybø velges med akklamasjon

Vedtak: Studentparlamentet velger Haakon Kyrkjebø Nybø som fast representant i likestillingog mangfoldutvalget. AU får suppleringsfullmakt for vararepresentant.

SAK

44-1920

Diskusjon

rundt

«Økonomireglement

Studentparlamentet ved UiT Norges Arktiske Universitet»
Petter innleder saken.

for

Det anses som positivt at man får passasjertillegg når man kjører og har med passasjerer.
En døgnsats på 780,- for bespisning nevnes fra talerstolen å være høyt for studentpolitikere.
Det er kommet inn et forslag om at alle i salen skal få talerett.
Talerett til alle i salen innvilges
Det kommer et ønske fra talerstolen at man skal se på klimaavtrykk og ikke kun økonomien når man
skal jobbe med endring av reglement
De som har reisevei skal ikke ha en økonomisk belastning for å sitte i parlamentet.
Enstemmig vedtatt
Forslag til vedtak: AU tar med seg saken videre til neste møte og ber om høringssvar fra medlemmene i
parlamentet.

