
 

Saksnummer 2720 Dato 28.08.20 
Sak Godkjenning av innkalling, saksliste 

og protokoll 
Saksbehandler Rune og Tone 
Innstilling Godkjennes 

 

 
 

 

Møteinnkalling 
Møte nr. 5 
Onsdag 09. september 2020 kl 1500-1630 
HG5 Klasserom 1  
 
 
 
Innkalling gjelder: 
 
Arbeidsutvalget: 
Rune Witon Olsen 
Daniel Berg Fjelltveit 
Sinthuja Rohini Sriharan 
 
Faste medlemmer: 
Valerian Lehmann Penzo 
Tord Aslak Kristensson Hillestad 
Siv Sjalotte Slettbakk 
Lisa Moe Belsvik 
Oliwia Marcela Bakos 
 
Varamedlemmer: 
Arne Solheim Paulsen 
Remy Andre Melsæther Lagassé 
 
 
 
Saksliste: 
Sak 2720  Innkalling, saksliste og protokoll 
Sak 2820  Orienteringssaker 
Sak 2920 FAST-søknader 
Sak 3020 VEL-søknader 
Sak 3120 Gjennomgang rådgiverstillinger 
Sak 3220 Valg rådgiverstillinger 
Sak 3320 Møtekalender høsten 2020 
Sak 3420 VEL-søknad HSI 
Sak 3520 Supplering av varamedlemmer 
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Protokoll møte 4 – konstituerende møte del 2  

Onsdag 27. mai kl. 16:00 – 17:00 
Medlemmer tilstede: Rune W. Olsen, Valerian Lehmann Penzo, Tord Aslak Kristensson 
Hillestad, Lisa Moe Belsvik, Siv Sjalotte Slettbakk. Varamedlemmer Arne Solheim Paulsen og 
Remy Andre Melsæther Lagassé. 
 
Andre tilstede: Jørgen Arntsen, Stine-Andrea Hasselberg og Tone Christoffersen  
 
Møtet ble pga korona-tiltak gjennomført på Zoom.  
 
Sak 2220:  Godkjenning av innkalling og sakspapirer 
 
VEDTAK: Innkalling og sakspapirer ble godkjent. 
 
Sak 2320:  Valg av studentrepresentant til LMU 
 
Campustinget i Harstad valgte studentrepresentant med personlig vara til Læringsmiljøutvalget 
(LMU) for perioden 01.08.2020-31.07.2022.  
 
To kandidater stilte, og valget ble gjennomført via polls i Zoom. Syv stykker var stemmeberettiget og 
7 stemmer ble levert.   
 
VEDTAK: Valerian L. Penzo ble valgt til studentrepresentant i LMU. Remy M. Lagassé ble 
valgt til vara.  
 
 
Sak 2420:  Konstituering del 2: Valg av vara til AU og rådgiverposisjoner 
 
Campustinget i Harstad konstituerte seg på første møte etter valget. På grunn av 
koronasituasjonen ble konstitueringen delt i to, hvor arbeidsutvalg ble valgt i første møte, og 
valg av rådgiverstillinger samt valg av vara til AU ble utsatt til dette møte.  
 
Ingen kandidater meldte seg til rådgiverstillingene fagdagsrådgiver og velferdsrådgiver. Disse 
valgene utsettes til høsten.  
 
Det var 7 stemmeberettigede. Valgene ble foretatt ved akklamasjon.   
 
Valg av vara til AU:  
Vedtak: Til vara til AU velges Remy M. Lagassé 
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Valg av kommunikasjonsansvarlig:  
Vedtak: Til kommunikasjonsansvarlig velges Oliwa M. Bakos 
 
Valg av utdanningsrådgiver:  
Vedtak: Til utdanningsrådgiver velges Siv Sjalotte Slettbakk 
 
 
Sak 2520:  Bestilling av profileringsartikler 
 
Organisasjonskonsulent etterspør størrelser for re-bestilling av hettejakker og t-skjorter slik 
at dette er klart til semesterstart. Det utarbeides også en liste over profileringsartikler til 
konkurranser og utdelinger. Orgkons sjekker også pris på vindtett jakke. 
 
Vedtak: Saken følges opp av organisasjonskonsulent 
 
Sak 2620:  Eventuelt 
 

1. Søknad fra studenthusene til Studentparlamentet om koronatilskudd 
Studenthusene (Ludo, City Scene og Driv) har sendt søknad til Studentparlamentet 
om krisestøtte pga koronasituasjonen. Studentparlamentet har restmidler som kan 
gå til dette. City og Driv får tilskudd fra semesteravgiftsfordelingen til SP, mens CT 
fordeler semesteravgift for Harstad (FAST-midler). Ludo har aldri søkt på denne, 
siden det ikke har vært midler nok til fordeling lokalt. AU til SP har forespurt om CTiH 
kan finansiere koronastøtte til Ludo.   
 
Dette blir en sak på neste møte i Studentparlamentet. Dette er det siste møtet for 
avtroppende medlemmer og der stiller Harstad sterkt og kan delta i debatten. 
Hovedønsket er at søknaden finansieres fra SP, inkludert støtte til Ludo. Hvis det blir 
foreslått at Ludos del av søknaden skal tildeles av CTiH, må vi få tilsendt søknad og 
opprette egen sak på dette, samt sjekke med Samskipnaden om vi kan gjøre unntak i 
kriterier for FAST-midlene for en ev tildeling.  
 
Vedtak: Saken tas til orientering 

 
 
Møtet hevet kl. 17:00     Tone Christoffersen (ref)  Rune W. Olsen 
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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 Finne passende dato  
o Høre med Studentombud i Tromsø om mulighet for foredrag i Harstad. 
o Debattøving 

 
• Strategiseminar  

o Gjeldende strategi varer ut 2021. CT bør gjennomføre strategisamling for å se på 
veien videre og hvilke saker CTiH skal kjempe for fremover.  

o Hvor og når passer det? 
 

3. Oppstarten av studieåret 2020/2021 
 

o Oppsummering og evaluering av semesterstart 
 

4. Kort rapport fra kick off Studentparlamentet v/Rune 
 

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 2820:  Forslag til vedtak: Sakene tas til orientering 
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Sak 2920:  FAST-søknader 
 

Campustinget i Harstad fordeler driftsstøtte til studentforeninger. FAST-midlene er avsatt fra 
semesteravgiften som studenter betaler inn til Samskipnaden. Retningslinjer finner dere her: 
http://www.campustinget.no/soke-midler  

Det er kommet inn tre søknader som skal behandles denne runden. Organisasjonskonsulenten vil 
orientere om status på økonomien til FAST-midlene. Søknadene ligger som vedlegg til sakspapirene. 

Søknad 1: 

Harstadstudentenes idrettslag – HSI har søkt om FAST-midler for 2020/2021 på kr 130 000,- 
Søknaden er lagt ved som vedlegg 1.  

Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget er inhabile i og med at de fleste i AU enten er medlemmer i HSI 
eller sitter i HSI-styret, så det er ikke fremmet forslag til vedtak i denne saken.   

Søknad 2: 

Galleriet Studenthus som drifter Ludo Bar & Scene, har søkt om kr 50 000,- for høsten 2020. Daglig 
leder er invitert til møtet for å orientere nærmere 

Forslag til vedtak: AU har ikke behandlet søknaden, så vedtak fattes i møtet.  

Søknad 3: 

Oppstarten har søkt om tilleggsbevilling på kr 20 000,- for å få realisert en alternativ oppstartsuke nå 
i september. Oppstarten har for 2020 mottatt kr 110 000,-  

Forslag til vedtak: AU har ikke behandlet søknaden, så vedtak fattes i møtet.  

 

Sak 2920:  Forslag til vedtak: Åpen  
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Sak 3020:  VEL-søknader status 
 

VEL er en ordning hvor studenter kan søke på velferdsmidler som UiT i Harstad har satt av.  Midlene 
skal gå til arrangementer som bidrar til studenters velferd, enten det er sosialt eller faglig. Mer info 
på http://www.campustinget.no/soke-midler 

For søknadsbeløp under kr 5000,- er det AU som behandler og tildeler.  

Pr 01.09.20 er det gjort følgende tildelinger for 2020: 

Dato Bevegelse Sum Forening Kommentar
 Overført fra 2019 14 404,85      

15.01.2020 Deloverføring juleball 2019 14 000,00-      CTiH Deloverført da VEL-midler fra UiT ikke er overført for 20
30.01.2020 VEL-midler 2019 120 000,00    
30.01.2020 Resttilskudd juleball 2019 46 324,69-      CTiH
03.02.2020 VEL-tilskudd HSI brattkort 4 000,00-        HSI Tildelt i møte 29.01.20
03.02.2020 VEL-tilskudd HSI årsfest 6 000,00-        HSI Tildelt i møte 29.01.20
05.02.2020 Retur FAST-midler Oppstarten 2019 2 185,06-        Oppstarten Feil overført av Oppstarten, gjelder annen støtteordnin
18.02.2020 VEL-tilskudd HSI klatrekveld 1 179,00-        HSI  
03.06.2020 Innbetaling fra HSI, restmidler årsfest 2 274,00        HSI Ihht rapport benyttet ikke HSI alt av tildelte midler
03.06.2020 VEL-tilskudd HSI, løpskarusell 1 271,79-        HSI Tildelt i møte 05.03-20

VEL-tilskudd Oppstyret, gaver 4 000,00-        Oppstarten Tildelt av AU 27.08
VEL-tilskudd Oppstyret, middag 5 000,00-        Oppstarten Tildelt av AU 27.08

 På konto  52 718,31      

  

Tilskudd for 2020 er ikke mottatt fra UiT ennå, saken er purret på. 

VEL-midlene kunne hatt godt av en større markedsføringskampanje nå i høst for å få opp 
søknadssum og aktiviteten. Smittevernsrutiner bør vedlegges ev tilsagn.  

 

Sak 3020:  Forslag til vedtak: Saken tas til orientering  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.campustinget.no/soke-midler


 

Saksnummer 3120 Dato 28.08.11 
Sak Gjennomgang rådgiverstillinger 

Saksbehandler Rune 
Innstilling Tas til orientering 

 

 
 

 

Sak 3120:  Gjennomgang rådgiverstillinger 
 

På konstituerende møter i vår ble det valgt kommunikasjonsrådgiver og utdanningsrådgiver. 
Fagdagsrådgiver og velferdsrådgiver velges i neste sak.  

Rådgiverstillingene er vedtektsfestet, og vi tar en gjennomgang av innholdet i stillingene og ser på 
hvilke muligheter og ønsker Campustinget har.  

Kommunikasjonsrådgiver: Oliwia Bakos 

Fra vedtektene: Kommunikasjonsrådgiver skal bidra til markedsføring av Campustinget generelt og 
sosiale og faglige arrangementer spesielt. Kommunikasjonsrådgiver skal, i samarbeid med leder, 
administrere Campustingets Facebookside, Instagramkonto og andre nettbaserte publiserings- og 
informasjonstjenester som brukes av Campustinget, og skal holde disse oppdatert til enhver tid. 
Kommunikasjonsrådgiver har i oppgave å sikre at informasjon om verv og Campustingets gjøremål og 
aktiviteter er lett tilgjengelig for studentene. Kommunikasjonsrådgiver er også Campustingets 
bindeledd til Dodraugen. 

Forslag:  

• Skape litt mer blest rundt Campustingets sosiale medier.  
• Få på plass en redaksjonsgruppe til Dodraugen / Instagram / FB, som har månedlige møter. 

Dette kan være en fra hvert kull fra de forskjellige studieretningene. Eventuelt forelesere. 
 

Utdanningsrådgiver: Siv Sjarlotte Slettbakk 

Fra vedtektene: Utdanningsrådgiver har som oppgave å bidra til at det skal være godt læringsmiljø og 
god undervisningskvalitet. Utdanningsrådgiver skal være en kontaktperson for studenter når de har 
tilbakemelding knyttet til det fysiske læringsmiljøet og kvaliteten på utdanningene som tilbys på 
campus Harstad. Utdanningsrådgiver skal også jobbe opp mot faglærere og Læringsmiljøutvalget ved 
UiT. 

Forslag: 

• Utdanningsrådgiver bør samarbeide tett med representant i Læringsmiljøutvalget (LMU)  
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Sak 3220:  Valg rådgiverstillinger 
 

På konstituerende møter i vår ble det valgt kommunikasjonsrådgiver og utdanningsrådgiver. 
Fagdagsrådgiver og velferdsrådgiver skal velges i dette møtet.   

Velferdsrådgiver 

Velferdsrådgiver har i oppgave å påse at Campustingets velferdsmessige aktiviteter og at 
sosiale arrangementer gjennomføres. Velferdsrådgivers primære oppgave vil være å avklare 
og ordne praktiske forhold rundt gjennomføringen av arrangementene. 

Meldte interesserte til vervet: 

Lisa Belsvik 
Arne Paulsen 

 

Fagdagsrådgiver 

Fagdagsrådgiver har som oppgave å bidra til faglige møter og fagdager for de ulike 
studieretningene. Fagdagsrådgiver skal bidra med å oppsøke og kontakte relevante 
foredragsholdere og har ansvar for å avklare og ordne praktiske forhold rundt 
gjennomføringen av arrangementene. Fagdagsrådgiver skal også være Campustingets 
bindeledd til karrieredagen. 

Meldte interesserte til vervet: 

Remy Lagassé 

 

Sak 3220:  Forslag til vedtak: Til velferdsrådgiver velges xx og til fagdagsrådgiver velges 
xx.  
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Sak 3320:  Møtekalender høsten 2020 
 

Forslåes å sette opp CT-møtene i etterkant av samlinger i Studentparlamentet Tromsø, slik at 
SP-representantene har mulighet til å gi rapport. Altså på første Campustingmøte. 

Forslag til møteplan legges frem i møtet. Avventer møteplan fra SP etter 4-6 september. 

 

Sak 3320:  Forslag til vedtak: Møtekalender høsten 2020 vedtas. 
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Sak 3420:  VEL-søknad HSI 
 

HSI har søkt om VEL-midler til overlapp mellom styret på kr 15 000. Søknaden er vedlagt.  

AU er inhabile i saken, og det foreligger derfor ikke forslag til vedtak.  

 

 

Sak 3420:  Forslag til vedtak: Åpen 
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Sak 3520:  Supplering av varamedlemmer i Campustinget 
 

I vår trakk Marte Bjørkheim seg fra vervet da hun ble valgt til nestleder i SP. Remy er valgt som vara 
til AU, og det er et behov for supplering inn i Campustinget. Kandidater June Skaret og Isabell 
Grønlund var de med høyest stemmeantall ved valget i mars og det er ønskelig at disse suppleres inn 
i Campustinget. 

 

Sak 3520:  Forslag til vedtak: Campustinget suppleres med varamedlemmer June Skaret 
og Isabell Grønlund.  

 

 

 



Galleriet Studenthus (Ludo Bar & Scene)  
Havnegata 5 
9404 Harstad  
                                 
                                                                                                                                          02.09.2020 
Campustinget i Harstad 
Havnegata 5 
9404 Harstad 
 
 
 
 
Søknad for FAST-midler - Galleriet Studenthus (Ludo Bar & Scene)  
 
Galleriet Studenthus søker herved 50 000,- fra FAST-ordningen for å kunne stimulere aktivitet ved 
Ludo Bar & Scene.  
 
På grunn av restriksjonene rundt Covid-19 har ikke Ludo mulighet til å gjennomføre større 
arrangementer dette semesteret, og kapasiteten er begrenset i henhold til smittevernstiltak. Midler 
fra FAST-ordningen kan gjøre det mulig å gjennomføre «mindre» og spennende aktiviteter på Ludo. 
Dette kan f.eks. være innkjøp av premier til Quiz, Bingo etc., og gjøre Ludo mer tilgjengelig for 
foreninger, med eventuelle innkjøp av utstyr som de skulle ønske.  
 
Håper dette kan la seg gjøre.  
 
 
Mvh  
Vegard Olsen  
Daglig leder, Galleriet Studenthus (Ludo Bar & Scene) Org.nr 979827326 
E-post: vegard.julian.olsen@samskipnaden.no / post@ludo-bar.no 
Tlf: 91602802 
 
 
Kontonummer Galleriet Studenthus:  
4730 05 07863 
 
 
 

mailto:vegard.julian.olsen@samskipnaden.no


 

Beskrivelse 
Harstadstudentenes- idrettslag (HSI) er studentidrettslaget tilknyttet UiT campus Harstad. Vi er et 

fleridrettslag som fører til at vi kan ha et større utvalg av idretter. Hensikten med idrettslaget er å 

kunne fremme idrettsglede til studentene gjennom ett lavterskel tilbud.  

 

Timeplan 
Av faste aktiviteter har HSI i skoleåret 2020/2021 fått tak i halltider vi ønsker å leie for så å kunne 

benytte til de ulike aktivitetene.  

 

*Halltider for Hålogalandshallen er enda ikke fordelt av kommunen.  

Fotball 
HSI stilte ukentlig med halltider til de som ønsket å spille fotball på fritiden. I tillegg var vi med i 

bedrift idrettsforeningens fotballiga. Dette viste seg å være en stor suksess. Vi har fått samme tilbud i 

år og ønsker å fortsette med dette.  

Volleyball 
HSI stilte ukentlig med halltider til de som ønsket å spille volleyball på fritiden. Dette var desidert den 

idretten med oppslutning rundt. Vi har fått Halltider i Seljestadhallen, noe som gjør at vi kan løfte 

nivået enda mer. Vi ser også at nærheten til studentleilighetene i sentrum kan ha vært en faktor 

rundt oppslutningen og ønsker derfor å ha en avtale med Harstad skole, hvor vi kan flytte tilbake dit 

hvis dette viser seg å være en avgjørende faktor.  

Søknad for FAST midler til 

HSI skoleåret 2020/2021 



Klatring 
HSI har ikke fasiliteter til å drive klatring. Vi anbefaler derfor alle være studenter som ønsker å klatre 

å betale halvt-/helt-årskort i Hålogalandshallen for å kunne benytte den sentrumsnære klatreveggen 

der. HSI har en avtale med Harstad Klatreklubb (HKK) hvor vi kjøper 10 brattkort i semesteret som vi 

kan dele ut til studenter. Etter dette kan studentene låne utsyr av HSI gratis for selv å gå å klatre. 

Klatring er en sosial sport som krever lite av oss som administratorer da det ikke er faste 

møtepunkter for oss. Dette gjør at vi lettere kan drive andre idretter uten at klatringen blir påvirket.  

*Det er begrenset med ferdigoppsatte utendørsruter i Harstad. Dette gjør at studentene bør betale 

seg inn i Hålogalandshallen, en egenandel vil derfor kunne forekomme. 

Innebandy 
HSI stilte ukentlig med halltider til de som ønsket å spille innebandy på fritiden. Dette ble gjort i 

skoleåret 2018/2019. Her var det ikke så stor oppslutning som de andre idrettene, men vi så at 

deltakeren her ikke var med på de andre idrettene. Innebandyen gjorde dermed at vi traff et bredere 

spekter av studenter. 

Regnskap 
Som timeplanen viser har vi fått tildelt 5,5 timer med halltid. Vi har også blitt lovet halltid i 

Hollogalndshallen men utdelingen av disse tidene er enda ikke gjort. I tillegg til dette er Harstadskole 

enda et alternativ som vi kan søke på for å opprettholde en så lav terskel som mulig på idrettene. 

Med disse inkludert kan vi derfor gjøre et estimat på 8 timer halleie i uken.  

Ved at vi er med i bedriftsligaen både i fotball og i volleyball vill dette også føre med seg små 

kostnader. Videre beregner vi at utstyr som baller, tau og karabiner vil slites på og noe må byttes ut.  

Styremøter og juleavslutning vil og andre administrative kostnader må også påberegnes. 

Ekstra turneringer og eventuelle eventer kan i også se for oss at vil forekomme.  

 

Hall Antall timer i uka Antall skoleuker Pris per time Totalt 

Harstadhallen 1,5 40 364 22.560,- 

Seljestadhallen 1,5 40 364 22.560,- 

Hålogalandshallen 1 40 589 23.560,- 

Mini hallen 2,5 40 136 13.600,- 

 

Totalt sett vil HSI trenge 82.280,-  

Halltider 82.280,- 

Forbruksvarer (baller, kalk, osv) 20.000,- 

Møtevirksomhet 10.000,- 

Turneringer og annet 20.000,- 

Totalt: 130.280,- 

 

 

 



Konto og innehaver 
HSI sitt kontonummer 4730.18.26202 ved Bank 68° nord. 

Tilgang til kontoen er gitt til økonomiansvarlig Herman Sørlundsengen og leder Tord Hillestad. 

 

Ansvarlig for søknad 
Tord Hillestad 

Tlf: 90203511 

Mail: hsi@uit.no 
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Prosjektskisse: StudentFryd    
  
Bakgrunn for prosjektet  
Oppstarten – fadderordningen ved UiT Campus Harstad hadde planlagt en god velkomst av nye 
studenter ved semesterstart høsten 2020. Pga smittevernshensyn ble alle kveldsarrangement i regi 
av Oppstarten avlyst i midten av august, og sosialisering og oppfølging av nye studenter ble i 
hovedsak overlatt til faddere og private initiativ. Dette har medført at nye studenter har fått 
reduserte muligheter til å bli kjent med andre studenter, bli kjent med studiebyen og de mulighetene 
som finnes for aktiviteter og engasjement utenom klasserommet.  
 
Oppstarten har mottatt kr 100 000 fra Samfunnsløftet til en aktivitetsuke for studentene ved UiT 
Campus Harstad. I tillegg bidrar UiT med kr 35 000,- for å få realisert hele programmet.  
Ønsket er å kunne tilby studentene en rikholdig meny med aktiviteter innenfor et bredt spekter av 
natur og kulturopplevelser. Oppstarten er eier og arrangør av aktivitetsuken, og Gro Dagsvold ved 
North Up engasjeres som prosjektleder.  
 
Prosjektet har fått navnet StudentFryd.  
 

Mål for prosjektet  
StudentFryd vil 

• skape sosiale, fysiske møteplasser for studenter 
• gi studentene gode og unike opplevelser 
• øke samholdet blant studenter 
• vise frem mulighetene for aktiviteter og engasjement i Harstad 
• tilby flere lavterskels aktiviteter sånn at programmet treffer flest mulig   
• hindre ensomhet blant studenter 

 
 

Plan og gjennomføring   
Målgruppe  
Alle studenter som studerer ved UiT - Norges arktiske universitet Harstad.  
 
Tidsrom 
Det er ønskelig at denne blir arrangert så raskt som mulig for å gi studentene en god start på 
semesteret.  Datoene for StudentFryd er 15. – 22. september. 
 
Aktiviteter  

• Gjennomføres i tråd med gjeldene smittevernsregler.  
• Gjennomføres i mindre grupper hvor enkeltstudenter melder seg på 
• Ønskes i hovedsak lagt til ettermiddag/kveldstid  
• HSI og Ludo utfordres til å bidra med programpost for å få vist seg frem for studenter 
• Levende Campus-prosjektet ønsker å gjennomføre zumba-time i foajeen  

 
StudentFryd skal tilby en aktivitetsuke for studenter med forslag til følgende aktiviteter: 
 
 
 



Aktivitet Estimert antall Beskrivelse Egenandel student 

Omvisning Adolfkanonen  15 stk pr gruppe Inkl. buss, guide og inngang  Kr 60   

Bowling 25 stk pr gruppe Lokalet holdes lukket for studenter Kr 50    

Ølsmaking  50 stk Omvisning og smaker på Harstad 
bryggeri 

Kr 150   

Topptur 20 stk Forslag om Keipen, med buss og 
turleder 

Kr 50  

Rib-tur  12 stk pr tur Inkl dress, redningsvest og briller. 
Ønskelig å kjøre dette flere ganger. 

Kr 300 

Fisketur 19 stk Fisketur i skjærgården inkl. utstyr Kr 100 

Skjærgårdstur 50 stk Opplevelsestur med båt + 
fiskesuppe 

Kr 169,- 

Byvandring 20 stk Bli kjent med Harstad Gratis 

Trollkjerka 16 stk Spektakulær grottetur inkl. utstyr 
og mat 

Kr 450 

Sykkeldag i pumptrack   200 stk Terrengsykkeltur og sykkel-lek i 
pumptrack i Blåbærhaugen. Krever 
egen sykkel.  

Gratis? Ev leie av sykkel 

Solheimsbrygga 50 Krigshistorie, konsert og mat, inkl. 
buss 

Kr 150 

Trondenes historiske 
senter 

40 Omvisning i museet Kr 110 

Sightseeing med buss 20  Rundtur rundt Harstad; Elgsnes, 
Kasfjord City, Nupen, Ottestad gård 
etc. 

Kr 50 

Zumba 25 Zumbatrening på campus i regi av 
Levende campus 

Gratis 

Studentquiz ALLE Digital studentquiz i regi av 
Samskipnaden studentliv 

Gratis 

Rebusløp ALLE Gjentakelse av HSIs rebusløp under 
Oppstarten – bare at vi ønsker at 
flere blir med 

Gratis 

  
  
Økonomi 
Oppstarten har kr 100 000,- i støtte fra Samfunnsløftet og har i tillegg fått kr 35 000,- fra UiT.  

Det er utgifter til prosjektet tilknyttet transport, guiding, utstyr, mat og prosjektleder fra North Up. 
Totalt ligger kostnaden for å få gjennomført programmet på kr. 160 000,- Det er lagt opp til at 
studentene som skal delta betaler en egenandel på utvalgte arrangement. Denne ønskes at holdes så 
lavt som mulig, så Oppstyret søker med dette om kr 20 000,- i ekstramidler fra FAST for å kunne 
gjennomføre dette.  

 



VEL-Midler til overlapp med nye og gamle HSI 

styret 

31. August ble det avholdt årsmøte for HSI. Vi søker derfor VEL-midler for å ha en overlappingsaften 

med det nye og avtroppende styret. Vi ønsker å søke om 15.000,- for å kunne ha en 

overlappingsaften. Med det gamle og nye HSI styret er vi totalt 8 personer. Vi ønsker å ha en artig 

opplevelse hvor vi tar med alle på middag og aktiviteter for å kunne klargjøre det nye styret og få 

overlappet alt av uoppklarte saker og generell informasjon som kan være nyttig for de nye å vite.  

 

Beløp søkt: 15.000,-  

 

 

Mvh 

Tord Hillestad, Nestleder HSI. 
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