
 

 

 

Gratulerer som nyvalgt ITV og velkommen til Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund! 

I Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund (SPÅ) velges det 6 representanter og 4 vara. I tillegg til disse 
representantene er det et reservert sete til en instituttillitsvalgt (ITV) på hvert institutt.  I Ålesund er 
det to ITVer per institutt og de må seg imellom bli enige om hvem som skal sitte som fast 
representant/stedfortreder. Studentparlamentet foreslår at den som har sittet lengst er det faste 
medlemmet dersom annet ikke blir avtalt. 

Dette er dine arbeidsoppgaver i SPÅ: 

- Lese sakspapirer før hvert møte som lages av arbeidsutvalget til studentparlamentet. 
- Delta på studentparlamentsmøter (anslagsvis ett i måneden) hvor det diskuteres viktige 

avgjørelser som omhandler Campus Ålesund. Herunder forventes det at man tar stilling til 
sakene som diskuteres rundt bordet.  

- Være bindeledd mellom Studentparlamentet og fakultetet/studentrådet med særskilt ansvar 
for tilhørende institutt 

- ITV-forum arrangeres av SPÅ, og er en plattform med egen chat hvor instituttillitsvalgte kan 
drøfte problemstillinger, saker og være sosial dersom man ønsker det. ITV-forum settes opp 
etter behov, så her er det viktig at du som ITV bidrar til å holde aktivitet i gruppen og sier fra 
dersom du har noe du vil ta opp.  

Du vil få god innføring av dine arbeidsoppgaver, hjelp til å ta opp eventuelle saker, dersom det er 
behov. Studentparlamentet er en god medspiller dersom man trenger hjelp til saker som diskuteres. 
Kaffen er alltid klar og døra er alltid åpen. 

Studentparlamentet har 8 møter i året. I tillegg til møtene arrangeres det julebord og kick-off, så dette 
er en svært god mulighet til å ha det gøy og få nye venner. Dette er en fantastisk mulighet til å være 
sosial med studenter med like interesser på campus. Vervet varer inntil en erstatter er valgt inn ved 
studentvalget.  PS: Det er vanlig at det bestilles pizza, brus og kaffe til SPÅ-møtene.  

 

Det understrekes at dette er en frivillig del av vervet ditt som ITV, men at du er sterkt ønsket som et 
fullkomment medlem av SPÅ. Instituttillitsvalgtets funkjon i SPÅ er svært viktig for studentdemokratiet 
i Ålesund da man har legger opp til representasjon fra alle institutter på likt nivå. Gi skriftlig beskjed til 
stedlig leder på alesund@studenttinget.no dersom du ønsker å si fra deg dette ansvaret. 
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