
Referat fra møte i Studentparlamentet 
05.09.2020 
Tilstede: 

  Liste/fakultet/tilhørighet Navn Tilst Vara 

1 Grå liste Ida Rabben Trælnes Ja  

2 Venstrealliansen Tella Matilde Adolfsen Ja  

3 Venstrealliansen Ole Andreas Myhrer Smith Ja  

4 Moderat Liste Ole Even Andreassen Nei Sigrid Ekrem  

5 Moderat Liste Mina Marie Solheim Ja  

6 Moderat Liste Jonas Dahlberg Toft Ja  

7 Moderat Liste Joakim Breivik Nei Dahlay Po 

8 Moderat Liste Andreas Mikael Bugge Nei  

9 Moderat Liste Isak Wang Gustavsen Ja  

10 Moderat Liste Muhammad Bilal Afzal Nei  

11 Moderat Liste Gøril Martine Blikfeldt Ja  

12 Moderat Liste Adele Dorthea Meidell Nei  

13 Moderat Liste Jørgen Bunk Olsen Nei Julie Aasland  

14 Sosialdemokratene  Haakon Kyrkjebø Nybø Ja  

15 Sosialdemokratene Erlend Sæther Ja  

16 Sosialdemokratene  Ane Sofie Mikkelsen Nei Hedda Riisnæs 

17 Sosialdemokratene  Amina Larsen Nei Marius Holm 

18 Sosialdemokratene  Aleksander Haukø Haugen Ja  

19 Sosialdemokratene  Embla Aalgaard Sveinsdottir Ja  

20 Campus Harstad Valérian Lehmann Penzo Ja  

21 Campus Harstad Sinthuja Rohini Sriharan Ja  

22 Campus Finnmark Martyna Banazscek Ja  

23 Campus Finnmark Muhiyodin Saed Ja  

24 Campus Narvik Vetle Ingerøyen Ja  

25 Campus Narvik Sindre Wæringsaasen Ja  



Møteleder: Daniel M. Masvik 

KOK: Louise Marie Gustafsson, Ida Wangsfjord  
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1. Dagsorden  
Forslag fra Victor Zimmer: Det legges til en orienteringssak om ekstramidler i covid 19. 

Det foreslås å legge til tre saker til på dagsorden som er ettersendt. 

(SAK37-2021) Eventuelt sak: kritikk for brudd på møte- og orienteringsplikten legges inn som sak 
nummer 2. 

(SAK 34-2021) Utlysning av ekstraordinære midler som følge av korona legges inn som sak 
nummer 6. 

(SAK36-2021) Søknad om oppstartsstøtte fra semesteravgiftsmidler til studentforeningen TS Live 

legges inn som sak nummer 9. 

Vedtak: Dagsorden godkjennes med de endringene som foreligger.  

2 Godkjenning av referater 
Vedtak: Referatet godkjennes 

3-9 orienteringssaker 
Det ble orientert muntlig fra arbeidsutvalget, universitetsstyret, samskipnadsstyret og 
Studentombudet. Det vises ellers til skriftlige orienteringer i sakspapirene. 

Vedtak: Studentparlamentet anser seg som orientert 

SAK 19-2021 Valg av vara til læringsmiljøutvalget  
AU nominerer Marte Rolfsnes Bjørkheim  

Vedtak: Marte Rolfsnes Bjørkheim velges som vara til læringsmiljøutvalget 

SAK 37-2021 Kritikk for møte- og orienteringsplikten  
Moderat liste legger frem saken.  

Vedtak: Studentparlamentet retter kritikk mot samskipnaden for manglende orienteringer. 
Arbeidsutvalget påser at Samskipnaden overholder orienteringsplikten. 

Sak 32-2021 Valg til Samskipnadsstyret  
Faste representanter: Daniel Hansen Masvik, Adrian Traasdahl  

Vedtak: Daniel Hansen Masvik velges som fast representant til samskipnadsstyret 

Sak 36-2021 Ruspolicy  
Endringsforslag fra moderat: 
Endre første setning fra «Formålet med ruspolicyen er både å forebygge rus og avhengighet og skape 
et trygt og godt miljø innad i Studentparlamentet.» til Formålet med ruspolicyen er å skape et trygt og 
godt miljø innad i Studentparlamentet.  
Forslaget vedtas 
 



Endringsforslag fra Sosialdemokratene:  

«Retningslinjer for alkohol og andre rusmidler i Studentparlamentet – UiT» 

Forslaget vedtas 
 

Vedtak: Retningslinjene vedtas i sin helhet med de endringene som foreligger 

SAK 22-2021 Valg av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda  
Moderat liste nominerer: Rune Olsen  

Sosialdemokratene nominerer: Laila Gamst, Frida Lind Aronsen og Fredrik Kristiansen  

Venstrealiansen nominerer: Ole Andreas MyhrerModerat liste til vara: Gøril Blinkfeldt og Siv 
Sjarlotte Slettbakk  

Sosialdemokratene nominerer Laila Gamst, Frida Lind Aronsen og Fredrik Kristiansen til vara 

Vedtak: Rune Olsen og Ole Andreas Myhrer velges til faste representanter og Laila 
Gamst og Gøril Blinkfeldt velges til varaplass  
 

SAK 34-2021 Utlysning av ekstraordinære midler som følge av korona  
Moderat liste legger fram et helhetlig endringsforslag: 

§1 Formål  
Det er ønskelig at overskuddsmidler som ellers hadde gått til en restmiddelfordeling skal kunne gå til studentforeninger som har lidd 
økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien. Dette skal søkes løst gjennom en ekstraordinær fordeling til slike foreninger. 
 
§2 Utlysning  
setter frist for å søke på utlysningen.  
Utlysningen skal som et minimum kunngjøres på studentparlamentets hjemmesider, Facebook-sider og uit.no/tavla.  
 
§ 3 Støtteberettigelse  
Følgende formål er støtteberettiget  
Foreninger som:  

• Kan vise til økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien.  
• Arbeider for å fremme en studentgruppes interesser og/eller deres sosiale og faglige miljø.  
• Der minst 50% av medlemsmassen er semesterregistrerte studenter ved UiT Norges arktiske universitet.  
• Har inntektstap som følge av korona i perioden 01.03.2020 til 15.10.2020; eller  
• Har ekstra utgifter som følge av korona i perioden 01.03.2020 til 15.10.2020.  

 
§ 4 Søknader  
Søknader skal inneholde:  

• En generell søknad som beskriver foreningens formål. 
• Dokumentasjon og redegjørelse for årsaken til faktiske inntektsbortfall og ekstrautgifter i perioden 01.03.2019 – 15.10.2020.  
• Regnskap for foregående periode godkjent av årsmøte.  
• Foreningens siste vedtatte budsjett.  
• Signert årsmøteprotokoll for sist avholdte årsmøte.  
• Kontonummer og navn til kontoens innehaver.  
• Kontaktinformasjon til vedkommende som er ansvarlig for søknaden. 

 
Støttemottakere må regne med at studentparlamentet både i forbindelse med saksbehandling samt i etterkant vil be om innsyn i detaljert 
regnskap både for tilsvarende periode i fjor, samt for søknadsperioden, for å kontrollere at behovet for støtte har vært reelt. 
 
§ 5 Behandling  
Søknader til Studentparlamentets ekstraordinære tildeling av restmidler skal innstilles av Arbeidsutvalget for så behandles i 
Studentparlamentet.  
Tildelingen vil behandles av studentparlamentet i påfølgende møte etter søknadsfristen er gått ut.  
 
Ved behandling av søknader skal følgende faktorer vektlegges:  



• Helheten i fordelingen  
• Budsjett  
• Regnskap  
• Økonomiske behov  
• Fremtidsplaner  
• Medlemstall  
• Aktivitetsnivå  
• Foreningens formål  

 
§ 6 Vurdering  
Ved vurdering av søknader om restmidler skal studentenes langsiktige interesse i formålet veie tyngst. Studentparlamentet skal ta særlig 
stilling til å gjennomføre det søknadsberettigende formålet.  
 
§ 7 Vedtak 
Studentparlamentet alene har kompetanse til å fatte vedtak om tildeling i medhold av dette reglement. Arbeidsutvalget alene har 
kompetanse til å innstille på vedtak om tildeling i medhold av dette reglement jfr. § 5.  
 
§ 8 Utbetaling av støttebeløp  
Søkere skal gjøres kjent med studentparlamentets vedtak ved Studentparlamentets  
organisasjonskonsulent. Søkere er pliktige å kontrollere utfallet av søknaden og at tildelte midler mottas. Eventuelle tildelte midler overføres 
til studentforeningens konto så snart alle påkrevde opplysninger er kommet Studentparlamentet i hende.  
Dersom nødvendig dokumentasjon for tildeling av midler ikke er kommet Studentparlamentet i hende innen 90 dager etter vedtak, 
tilbakeføres beløpet. Midler som ikke blir fordelt, overføres til neste års fordeling.  
 
§ 9 Klage 
Vedtak fattet i medhold av dette reglement kan påklages innen 30 dager etter at vedtaket har blitt gjort kjent for søkeren. Kontroll- og 
organisasjonskomiteen skal behandle og innstille på vedtak på klagen til Studentparlamentet. Eventuell klage behandles av 
Studentparlamentet på første ordinære møte etter at klagen er fremmet. Tidligere vedtak fattet av Studentparlamentet kan omgjøres med 
2/3 flertall. 
 
§ 10 Forhold til reglement for tildeling av støttemidler § 3 
Tildeling med hjemmel i dette reglement utelukker ikke mottakende forening fra å være søknadsberettiget etter reglement for tildeling av 
støttemidler § 3 bokstav a 2. kulepunkt. 

Vedtak: Forslaget fra moderat vedtas 
 

Endringsforslag fra AU: Nytt punkt under § 3 Støtteberettigelse «har tilhørighet til Campus 
Finnmark og Campus Tromsø.» 

Vedtak: Forslaget fra AU vedtas 
 

Forslag fra AU: AU får blankofullmakt til å finne en hensiktsmessig dato for utlysning innen 1. 
desember.  

Vedtak: Forslaget vedtas i sin helhet med de endringene som foreligger 
 

SAK 29 - 2021 Valg av representanter til reglementrevisjonskomité 
(RRK) 
Faste representanter: Jonas Toft og Sigrid Ekrem 

Vedtak: Jonas Toft og Sigrid Ekrem velges som representanter til RRK) 
 

 



SAK 16-2021 Valg til universitetsbibliotekets styre  
AU nominerer: Victor Zimmer  
Venstrealliansen nominerer: Bendik Hugstmyr Woie  
Sosialdemokratene nominerer: Hedda Riisnæs til vara 

Vedtak: Victor Zimmer og Bendik Hugstmyr Woie velges til fast plass. Hedda Marie Grieg 
Riisnæs til vara. AU girs fullmakt til å supplere ytterligere 1 person til 2.vara. 
 

SAK 25-2021 Valg av representant ressursteam utdanning 
AU nominerer: Victor Zimmer  

Vedtak: Victor Zimmer velges som representant til ressursteam utdanning 

SAK 20-2021 Valg til likestilling- og mangfoldutvalget  
AU nominerer: Vetle Solodden Lier  
Venstrealliansen nominerer: Tella Mathilde Adolfsen 
Moderat liste nominerer: Rune Olsen til vara 
AU nominerer: Gøril Blikfeldt til vara   

Vedtak: Studentparlamentet velger Tella Mathilde Adolfsen og Vetle Solodden Lier til fast plass, 
med Rune Olsen og Gøril Blikfeldt til vara 
 

SAK 24-2021 Valg av studentrepresentanter til UiTs bærekraftskomité  
AU nominerer: Herman Siggerud  
Venstrealliansen nominerer: Ole Andreas Myhrer   

Vedtak: Studentparlamentet velger Ole Andreas Myhrer og Hermann Siggerud til UiTs 
bærekraftskomité 
 

SAK 35-2021 Valg til forskningsetisk utvalg 
AU nominerer: Victor Zimmer  
Forslag fra Moderat liste: vara Sindre Wæringsaasen  

Vedtak: Studentparlamentet velger Victor Zimmer til fast plass til forskningsetisk utvalg, med 
Sindre Wæringsaasen til vara. 
 

SAK 36-2021 Søknad om oppstartsstøtte TS Live   
Vedtak: Studentparlamentet vedtar innstillingen fra semesteravgiftkomiteen. 
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