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SAKSFREMLEGG – 7A 1	
Dato: 27. februar 2017 2	
Sak: 7a), Vedtakssak 3	
Saksbehandler: Einar Mortenssønn Løken 4	
Vedlegg:  5	
 6	
RESOLUSJON: FRUKTABONNEMENT 7	
 8	
Arbeidsutvalgets innstilling: 9	
Resolusjonen vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 10	
 11	
 12	
Forslag til vedtak: 13	
 14	

1 Dokument: Resolusjon: 
Fruktabonnement 

Linjenummer:  

Levert av: Einar Mortenssønn Løken Hva: Resolusjon 
Sak: 7a) Resolusjon: Fruktabonnement 

Opprinnelig 
tekst: 

 

Forslag:  
Se på mulgihetene for å innføre et fruktabonnement som gjelder på alle SiOs kiosker, etter 
modell fra SiTs fruktabonnement. 
 

Begrunnelse:  
På NTNU kunne man kjøpe et lite plastkort med en strekkode. Dette kortet ga deg én 
"gratis" frukt hver dag i SiTs kiosker ("gratis" fordi man betalte for kortet). Jeg vet ikke om 
det fortsatt er i bruk, men det var noe som vist nok førte til høyere fruktkonsum hos 
studenter i Trondheim. Meg inkludert det året jeg hadde fruktkortet. 
 

VEDTAK  
  15	



	 	
	

	
	 2	

SAKSNOTAT 16	
 17	
Bakgrunn for saken 18	
Studenten Einar Mortenssønn Løken sendte den 30. januar inn et forslag til Velferdstingets Arbeidsutvalg om en 19	
resolusjon knyttet til et fruktabonnement i SiO. 20	
 21	
Saksopplysninger 22	
Denne resolusjonen skulle vært sendt ut sammen med sakspapirene, og vært Velferdstinget i hende den 20. 23	
februar. Resolusjonen ble sendt inn i god tid før fristen, og skal derfor behandles på møtet den 27. februar. 24	
 25	
Resolusjonen tar for seg en abonnementsordning for frukt ved SiOs serveringssteder. Dette er etter modell fra 26	
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Øvrige saksopplysninger (begrunnelse for forslaget) er 27	
utarbeidet av forslagsstiller, Einar Mortenssønn Løken, tidligere student ved NTNU og nåværende student ved 28	
HiOA. 29	
 30	
Saksbehandlers vurdering 31	
Se begrunnelse for forslaget utarbeidet av Einar Mortenssønn Løken. 32	
 33	
Arbeidsutvalgets vurdering 34	
Jf. vedtektenes § 3-6 kan ”[e]nhver student tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus […] melde saker 35	
til møter i Velferdstinget”.  36	
 37	
Arbeidsutvalget er positive til intensjonen i forslaget og mener at dette vil kunne virke positivt på studentenes 38	
økonomi og kosthold.  	39	
	40	


