
 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 18/22 

 
 Dato: 10.05.2022 - Møtetid: 13.00- Møtested: Møterommet/Teams 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: Astrid Hilling, Fredrik Framhus, Bilal Sheikh, Emilie Swensen, Einar Isak 

Torvik Totland og Kristina Eraker Ødegård (dro kl. 13.30 under 
orientering Campus) 

 
Observatører: Jørgen Valseth (NTNU-styret), Amalie Farestvedt (NTNU-styret)  
 Merete Kvidal og Kjersti  
 
Referent:  Hege Hoem Spjøtvold (sette KK) 
 
Merete Kvidal og Kjersti orienterte om campusalternativ kl. 13.00 -  
 
 
Pause kl. 14.10 – 14.20 
 

O-sak 41/22  Godkjenning av referat 17/22 
Godkjent uten endringer 
 

AU-sak 60/22 Oppnevning styringsgruppe støttesystemer EVU og 
internasjonalisering  
Astrid Hilling orienterte innledet saken. 
 
Kandidater: Bilal Sheikh 
 
Votering gjøres på mail 
 
Votering: Enstemmig 
 
Vedtak: «Bilal Sheikh ble oppnevnt til styringsgruppe for støttesystemer 

EVU og internasjonalisering» 
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AU-sak 61/22 Oppnevning av vararepresentant til Likestilling og Mangfold 
Saken ble utsatt, da vi ikke har noen kandidater 
 

AU-sak 62/22 Innstilling på personlig vara UU  
Astrid Hilling innledet i saken. 
 
Kandidat: Sindre Vie Jørgensen 
 
Votering gjøres på mail 
 
Votering: Enstemmig 
  
Vedtak: «Sindre Vie Jørgensen ble innstilt som vara til 

Utdanningsutvalget» 
 

AU-sak 63/22 Diskusjon om Opptaksutvalget  
Fredrik Framhus innledet i saken. 
 
Det ble en spørsmålsrunde før det ble gått til diskusjon. 
Bruk det STi har politikk på før vi tar det opp igjen på neste AU-møte eller  
mandagsmøte 
 

AU-sak 64/22 Resolusjon til NSO  
Amalie Farestvedt innledet i saken. 
Det ble stilt spørsmål før det ble gått til debatt.  
 
Forslag fra Astrid Hilling: 
«AU anbefaler at resolusjonen behandles i SST 06»  
 
Votering over forslag fra Astrid: Enstemmig 
 
Vedtak:  «AU anbefaler at resolusjonen behandles i SST 06 
 
Bærekraftige proteiner i universiteter og høyskoler  
 
FNs klimapanel estimerer at mellom 21-37% av drivhusgassutslipp kan tilskrives 
matproduksjon blant  
annet gjennom jordbruk, bruk av landområder, oppbevaring, transport, prosessering 
og forbruk. 
Det er derfor tid for å tenke nytt rundt menneskers spisevaner.  
 
Universitets- og høgskolesektoren er en viktig samfunnsaktør og burde derfor være 
en pådriver i  
utvikling av bærekraftige matsystemer. Akademia har et særskilt ansvar for å bidra til 
bærekraftig   
utvikling gjennom utdanning, forskning og innovasjon. For at universitetene og 
høyskolene skal ta sin  
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del av ansvaret må de innføre vegetar som standard i sin egen drift. Dette er et sterkt 
styringssignal  
om at bærekraft er en prioritering i hver enkelt institusjon og i universitets- og 
høyskolesektoren som  
en helhet.  
 
Samskipnadene har ansvar for å sikre et best mulig mattilbud for sine studenter. For 
å oppfylle sin  
rolle, må samskipnaden tilby et sortiment som gjør studiehverdagen bedre. 
Mattilbudet bør bidra til  
bedre helse gjennom et sunt kosthold og bør ikke være en økonomisk byrde for 
studenter. Utover  
dette har også samskipnadene et samfunnsansvar som innebærer et redusert 
klimafotavtrykk. Derfor  
bør kantinetilbudet i universitets- og høyskolesektoren ta vegetarisk og vegansk 
kosthold på alvor ved å øke tilbudet betydelig. Samskipnadene bør gjøre det 
økonomisk lønnsomt å velge et sunt og  
bærekraftig kosthold.  
 
For å få en fullstendig omstilling til en bærekraftig matindustri må verden ta i bruk 
innovative  
løsninger. Verden vil ikke endres før terskelen for å velge bærekraftige alternativer er 
borte.  
Alternative proteinkilder har potensiale til å bli et sunnere, billigere og mer 
bærekraftig alternativ til  
dagens animalske proteiner, men dette krever en aktiv innsats. Derfor må Norge 
prioritere alternative proteiner i alle relevante sektorer. På denne måten kan 
akademia kan bidra til denne utviklingen gjennom utdanning, forskning og 
innovasjon.  
  
NSO mener at:  

• All mat som tilbys på arrangementer i regi av norske universiteter og 
høyskoler skal være  

• vegetarisk eller vegansk som standard.  
• Samskipnadene skal ha minst 75% vegetariske alternativer i sine 

serveringstjenester og ha  
• som økonomisk prinsipp at vegetarisk og vegansk mat skal være merkbart 

billigere enn  
• alternativer med kjøtt.  
• Norge skal være en pådriver for utvikling av alternative proteinkilder.» 

 

O-sak 39/22 Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering 
 

O-sak 40/22  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
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Eventuelt 
-Ikke tid til eventuelt 
 

Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.06. 
 
 
Astrid Hilling /s/       Hege Hoem Spjøtvold/s/ 
Leder        Referent 
 
 
 


	O-sak 41/22  Godkjenning av referat 17/22
	AU-sak 60/22 Oppnevning styringsgruppe støttesystemer EVU og internasjonalisering
	AU-sak 61/22 Oppnevning av vararepresentant til Likestilling og Mangfold
	AU-sak 62/22 Innstilling på personlig vara UU
	AU-sak 63/22 Diskusjon om Opptaksutvalget
	AU-sak 64/22 Resolusjon til NSO
	O-sak 39/22 Orienteringer i arbeidsutvalget
	O-sak 40/22  Orienteringer fra styrerepresentantene
	Eventuelt
	Ris og ros

