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Protokoll møte 5  

Onsdag 9. september 2020 kl. 15:00 – 17:00  
Medlemmer til stede: Rune W. Olsen, Valerian Lehmann Penzo, Tord Aslak Kristensson 
Hillestad, Sinthuja Rohini Sriharan, Lisa Moe Belsvik, Siv Sjalotte Slettbakk og Oliwia Bakos. 
Varamedlemmer Arne Solheim Paulsen, Remy Andre Melsæther Lagassé og June Skaret. 
 
Andre til stede: Victor Zimmer (Studentparlamentet), Vegard Olsen (Ludo) og Tone 
Christoffersen (orgkons)   
 
Sak 2720:  Godkjenning av innkalling og sakspapirer 
 
VEDTAK: Innkalling og sakspapirer ble godkjent. 
 
Sak 2820:  Orienteringssaker 

1.  
Status økonomi 

Gjennomgang av regnskap per dags dato 
o Driftstilskudd for neste år 230 500,- 
o Revidering av budsjett på neste møte   
o Midler til promotering 

 

2. Seminarer høst semester 2020 

• Tillitsvalgtseminar 
o Det er møte med tillitsvalgte 14. september.  
o Hovedtillitsvalgt etterspør hva ønske og behovet er for opplæring fra de tillitsvalgte

  
• Strategiseminar  

o Gjeldende strategi varer ut 2021.  
o Studentparlamentet har vært på besøk i Harstad og lagt inn i arbeidsprogrammet sitt 

eget satsningsområde for Campus Harstad. Dialogen er god og AU skal samarbeide 
tett 
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3. Oppstarten av studieåret 2020/2021 
 
o Oppsummering og evaluering av semesterstart 

o Mange førsteårsstudenter som fikk avbrutt sitt første møte med studiestedet 
o Oppstarten fokuserer nå på StudentFryd. Skal dele video til foreleserne.  
o Viktig at vi legger til rette for at de nye finner seg til rette.  
o Ikke bare positivt med digitale plattformer.  
o Rune melder videre til Campusmøtet.  

 
4. Kort rapport fra kick off Studentparlamentet v/Rune 

 
• Studentparlamentet hadde kick off i Tromsø. SP-rep fra Harstad + leder, orgkons og Lisa 

fra CT deltok. 
• Spennende og lærerikt, men lange dager. Det var debatteknikk, valg og avstemminger.  
• Fint å bli introdusert for de andre campustingene. Og at orgkons var med.  
• Rune sender over SPs arbeidsprogram når det er ferdig redigert.  

 
5. Blime-dansen 

 
o Campustinget har fått forespørsel fra Liv Schjøtner Silester om å være en del av UiT’s 

BlimE-dans 2020. Hun forsøker å samle så mange ansatte og studenter som mulig fra 
universitetet, samt Samskipnaden. Planen er å ha korte snutter av grupper fra de 
forskjellige avdelingene/studieretningene og det blir filmet av en videoentusiast med 
droner osv.  
 

 
 
Sak 2920:  FAST-søknader 
 
Innledningsvis kort orientering om status på FAST-midler. Kr 300 000,- til disposisjon for 
2020, hvorav 150 000 av disse er midler fra 2019.  
 
Avsatt beløp hos Samskipnaden har stått på stedet hvil siden 2015. Dialog er opprettet med 
Studentparlamentet om hvorvidt man kan se på å inkludere Harstad i 
semesteravgiftsfordelingene.  
 
HSI 
Mesteparten av kostnadene går til halleie. Starter opp aktiviteten nå allerede denne uken.  
Skal innføre medlemsavgift i løpet av høsten.  
Vedtak: HSI innvilges kr 130 000,- av FAST-midlene for 2020/2021 
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Galleriet Studenthus 
Satser på quiz og mindre arrangement denne høsten. Søker for første gang FAST-midler å få 
midler til å øke tilbudet.  
Vedtak: Galleriet Studenthus innvilges kr 50 000,- fra FAST-midlene for 2020.  
 
Oppstarten 
Søker om ekstramidler til StudentFryd som arrangeres 15. – 22. september. Har fått 35 000,- 
fra UiT samt noe egne midler fra de avlyste arrangementene. 
Vedtak: Oppstarten innvilges kr 20 000,- fra FAST-midlene for 2020.  
 
 
Sak 3020:  VEL-søknader  
 
Organisasjonskonsulent gjennomgikk status for VEL-midler.  
 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 
Sak 3120:  Gjennomgang av rådgiverstillinger 
 
Kommunikasjonsrådgiver: Oliwia 
Ønske om å satse mer på kommunikasjon i sosiale medier. 
Ønske om redaksjonsgruppe for Dodraugen. En fra hvert kull kan bidra.  
Oliwia får bistand fra Sinthuja og Lisa. Tillitsvalgte kan også benyttes i arbeidet.  
Markedsføringsplane er et utgangspunkt for det videre arbeidet.  
 
Utdanningsrådgiver: Siv Sjalotte  
Stillingen har ganske så blanke ark, og her er gode muligheter for å forme innhold selv. 
Samarbeid med leder rundt saker som kommer inn.  
Få til tett dialog med LMU. 
 
 
Sak 3220:  Valg av rådgiverstillinger 
 
Velferdsrådgiver 
Vedtak: Valerian Penzo er valgt til velferdsrådgiver 
 
Fagdagsrådgiver 
Vedtak: Remy Lagassé er valgt til fagdagsrådgiver 
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Sak 3320:  Møtekalender høsten 2020 
 
Dato for neste møte tirsdag 20. oktober kl. 15:00. Møtekalender legges frem i neste møte.  
 
Vedtak: Neste møte blir tirsdag 20. oktober kl. 15:00 
 
Sak 3420:  VEL-søknad HSI 
 
HSI søker om VEL-midler til overlapp mellom gammelt og nytt styre.   
 
Vedtak: HSI innvilges kr 15 000,- til overlapp.  
 
Sak 3520:  Supplering av varamedlemmer 
 
Det er behov for supplering av varamedlemmer. June Skaret og Isabell Grønlund var de med 
høyest stemmeantall ved valget i høst og er ønsket supplert inn.  
 
Vedtak: Campustinget suppleres med varamedlemmer June Skaret og Isabell Grønlund.  
 
 
Møtet hevet kl. 16:57     Tone Christoffersen (ref)  Rune W. Olsen 
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