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Protokoll møte 1  

Mandag 1. februar 2021 kl. 15:00  
Medlemmer til stede: Daniel Fjelltveit, Valerian Lehmann Penzo, Lisa Moe Belsvik, Siv 
Sjalotte Slettbakk og Tord Hillestad. 
 
Andre til stede: Tone Christoffersen (orgkons) og Aune Dørmænen (Camp Grytøya) og 
Grethe Stave – campussjef Samskipnaden 
 
Sak 0121:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll 
 
VEDTAK: Innkalling, sakspapirer og protokoll ble godkjent. 
 
Sak 0221:  Orienteringssaker 
 
Campussjef Samskipnaden – Grethe Stave 
Kort introduksjon til Grethe, ny campussjef hos Samskipnaden. Har fokus på arktisk studentliv – hva 
er det arktiske: samskipnaden skal lage flere utendørs opplevelser for studentene, prioritere felles 
aktiviteter og utstyrslager heller enn å bygge eget treningssenter. Kantina og Kaffesykkelen åpner i 
morgen tirsdag. Har fått kr 60 000 ekstra midler fra departementet til å hindre ensomhet blant 
studentene. Stor ensomhet og mangel på nettverk, spesielt blant førsteårsstudenter. Finner på tiltak 
og involverer studenter og faglige ansatte. Kort orienteringsrunde om hvordan ting går på de 
forskjellige studiene til Campustingets medlemmer. Noe av problematikken rundt ensomhet og få 
sosiale møteplasser skyldes koronasituasjonen, og det er en kultur for at man ikke engasjerer seg 
eller ikke er sosiale. Er en generasjonsutfordring og en kombinasjon av flere ting.  
 
Studentkjøkken  
Daniel har sendt mail, det skal være mulig å få til uten store kostnader. Skal inn på et møte med Bygg 
& Anlegg for å få installert ønsket utstyr og plan for ivaretakelse av utstyret. Kan lage plan for hvem 
som skal ha ansvar for kjøkkenet og oppfølging av dette. Utarbeider ordensregler. Siv Sjalotte har 
meldt seg til å følge opp på sikt. Undersøke mulighet for tilgangsstyring på dør – vite hvem som har 
vært der.  
 
Søndagstur 
Prøver å få til et tilbud med søndagsturer for studenter. Vellykket i Folkeparken i januar. Prøver å 
lodde stemningen for en turforening. Kan benytte VEL-midler til dette tiltaket. Se på valg av gapahuk 
– at det er litt lettere tilgjengelig. Prøve å skape noen aktiviteter. Lage ROS-analyse. Har maler på det.  
Tillitsvalgtordningen 
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Skal få ordningen opp å stå igjen. Skal få samlet de tillitsvalgte nå dette semesteret, og så kan de også 
bli en god kanal for å nå ut til resten av studentene. Skal få skapt et miljø hvor de tillitsvalgte bidrar til 
studentmiljøet. Knytte de tillitsvalgte tettere opp mot Campustinget – felles møter, felles aktiviteter. 
Bedre rekruttering og bedre opplæring fra semesterstart til høsten.  
 
VEL-midler 
Få opp markedsføringen på dette. Lisa, Siv Sjalotte og Tone tar en gjennomgang på tiltak.  
 
Camp Grytøya 
Er et konsept under utvikling, oppretter komité som kan stå for den videre planleggingen. Setter eget 
møte; fredag kl 15. Leirskolen kan være et alternativ som utgangspunkt for turen, Tord tar kontakt. 
Skape forskjellige aktiviteter. Kan inkludere flere studentforeninger, HSI og Oppstarten. Kunne gjerne 
gjort dette pr semester.  
 
Takeover Instagram 
Kjører en runde med insta takeover med medlemmer av Campustinget. Kommunikasjonsansvarlige 
lager plan for hvem og når.  
 
Webinar fra ressursteam fra UiT - studentstemmer 
Campustinget har ingen forslag, Rune kan følge opp.  
 
VEDTAK: Saker tas til orientering 
 
Sak 0321:  Godkjenning av årsrapport 2020 
 
Utsatt til neste møte.  
 
Sak 0421:  Godkjenning av regnskap 2020 
 
Vedtak: Campustinget godkjenner regnskap for 2020.  
 
Sak 0521:  Regnskap VEL-midler 2020 
 
Vedtak: Campustinget godkjenner regnskap for VEL-midler 2020.  
 
Sak 0621:  Valg av medlemmer til valgkomité 
 
Vedtak: Oppgaven med ledelse av dette tilfaller ledervervet. Campustinget bidrar ellers.    
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Sak 0721:  Møteplan våren 2021 
 
Vedtak: AU kommer tilbake til møteplan.  
 
Sak 0821:  Eventuelt 
 
Midler fra kunnskapsdepartementet 
Ønsker presisert hvordan Samskipnaden tenker at studenter kan lønnes til å drive aktiviteter 
med bakgrunn i den nye tildelingen. Tone følger opp.  
 
 
Møtet hevet kl. 17:10     Tone Christoffersen (ref)           Daniel Fjelltveit (møteleder) 
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