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  Harstad, 06/02/2019 

Protokoll møte 1, onsdag 30 januar 2019 kl. 16.00  

 
Medlemmer tilstede: Even Aronsen, Jørgen Arntzen , Marte Bjørkheim, Rune W Olsen, 

Lillian Amundsen, Simen Lindgaard,  Leni Rask, Essam Osman og Bjørn Kristian Igeland. 

 

Andre tilstede: Vegard Olsen  

 

Sak 0119:  Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

 

Vedtak: Innkalling og protokoll godkjent. 

 

Sak 0219:  Orienteringssaker 

-  

- Gjennomgang av referat fra AU-møte 21.1.2019.  

- Valg 2019 

- Velferdsarrangement (Game of Thrones kvelder) 

- Thomas kommer brått på besøk – saker vedrørende sykepleie. 

Videre tatt opp under eventuelt – se sak 0518 

- Dodraugen – trenger en redaksjon for kontinuitet. CT følger opp saken 

- Ny nettside  

- Årsmelding og regnskap  

 

 

Tilleggssaker til orientering som ikke kom frem i sakspapirer: 

- Karrieredagen gjennomført  

- Klagesaker fra studenter er løst fortløpende 

 

 

 

Vedtak: Orienteringssaker tas som orientering. 

 

 

 

 

Sak 0319:  Valg 2019 

 

Listevalget ved studentparlamentet avholdes 25 februar 2019 til 6. mars 2019. AU vil 

anbefale campustinget å avholde eget valg og valg av campusrepresentater til 

studentparlamentet i samme periode. Dette er for komprimere tiden vi trenger til å rekruttere/ 

stå på valgstand.  
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Det som behøves å gjøre fremover er; 

 Rekruttere studenter som vil stille til campustinget eller studentparlamentet 

 Ha stands i fojaeen for å informere om valget, samtidig som man rekrutterer studenter 

 

Arbeidsutvalget har satt seg som mål å ha 

 14 kandidater til campustinget 

 7 kandidater til studentparlamentet 

 20% valgdeltakelse v/ Campus Harstad 

 

Innlegg og diskusjon: 

Even: Valget nærmer seg med stormskritt, og det må gjøres en god del jobb i forkant. 

Jørgen: Jobber opp mot Tromsø, og ser på hva som overførbart til Harstad. Tromsø har et 

annet omfang enn Harstad, så Harstad må se på hvordan rekruttering og stemming skal 

gjennomføres. At det skal være valg må synliggjøres for studentene. 

 

Even: Unnskyldninger for å delta i valget må elimineres. Vi må vises, og spre vår politikk. 

Det forventes at studentene stemmer, og prosessen for å stemme må være enkel og gå kjapt.  

 

Forslag: 

Stand forslag: «Giveaways», Uniform, Roll-ups, saft og boller, konkurranser, gå rundt i 

klassene 

Alternative måter å nå studenter: 

- Temafest på Ludo  

- Politisk quiz  

- Plakater: «Hvorfor er det sånn» Enkle spørsmål 

- Streaming av forelesninger. Artig video?  

- Tråd på CT sin FB-gruppe med forslag 

- Bruke tv-ene. Enkel informasjon  

 

Even foreslår stand tirsdag og torsdag. Marte B kan fredager. Rune og Lillian kan onsdager.  

 

Temafest kan inneholde Kahoot-quiz. Spørsmål på plakater kan brukes i quizen.  



  

 
     Campustinget i Harstad 
         Havnegata 5  9480 Harstad 

         Tlf: 77 05 81 4  

          E-post: ctih@uit.no                

 

___________________________________________________________________________ 

  Harstad, 06/02/2019 

 

Simen og Marte B melder seg som festarrangører og Leni lager plakater.  

 

Vedtak: Valg 2019 tas som orientering. 

 

 

Sak 0418:  Årsmelding og regnskap 2018 

 

Vedtak: Campustinget godkjenner årsmelding og regnskap for 2018. 

 

 Sak 0518:  Eventuelt 

 

Budsjettforslag for 2019 fremlegges ved neste CT-møte. Det ønskes forslag til hva midlene til 

CT skal brukes på.  

Tidligere forslag er hagefest hos Camilla.  

Jørgen nevner GoT-kvelder arrangert av Dan Terje (se sak 02.19 - velferdsarrangement), og 

fellestur i skibakke. I første omgang i Harstad og eventuelt en tur til Narvik eller Riksgrensen.  

 

Even viser nye nettsider. Alt blir mer tilgjengelig, og lettere å finne informasjon slik som: 

- Hva gjør CT? 

- Info om valg  

- Tidspunkter til møter 

- Nyheter om saker  

- Arrangementer  

- Reglementer  

- Sakspapirer og protokoll  

 

Bilder av CT-medlemmer til den nye nettsiden gjennomføres i uke 6. 

 

Kullkoordinator Thomas (se sak 0219): 

Thomas har ordnet opp i saken vedrørende referansestiler hos sykepleiere heltid.  

   

Møtet hevet kl 16.50 
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Harstad, 05/02/2019  

 

 

Vegard Olsen  Even Aronsen  

Referent 


