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Møteinnkalling 
Møte nr. 7 onsdag 13. november 2019 kl. 15.30 – 17.00 Klasserom 1.  
Pizza fra kl. 15:00 
 
 
Tid: Onsdag 13. november 
Kl. 15.30-17.00 
Sted: Klasserom 1 

Ved frafall gi beskjed til ctih@uit.no 
senest 5 dager før møtet.  
Ved akutt sykdom meldes frafall til 
tone.christoffersen@samskipnaden.no / 
95755203 med en gang sykdom oppstår. 
 

 
Jørgen Arntzen  
Rune W. Olsen  
Leni Rask  
Even Aronsen 
Marte R. Bjørkheim  
Tone Marit L. Eira 
Valérian Penzo 
 
Varamedlemmer:  
Fredrik D. Jore 
Kristoffer H. Nystad 
Christopher Amenya 
Oliwia Bakos 
 
Det vil bli servert pizza før møtet fra kl. 15:00 på klasserom 1 hvor medlemmer og 
varamedlemmer kan møtes for mat og sosialt samvær før møtet.   
 
    
Saksliste: 
 
Sak 3319: Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll fra forrige møte 
Sak 3419: Orienteringssaker 
Sak 3519: Status regnskap 2019  
Sak 3619: VEL-søknad Juleball 2019 
Sak 3719: Eventuelt  
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Sak 3319:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll fra forrige møte 
 
Protokoll møte 6, onsdag 9. oktober 2019 kl. 15:15 
Medlemmer tilstede: Jørgen Arntsen, Even Aronsen, Leni Rask, Kristoffer H. Nystad, Marte R. 
Bjørkheim og Valérian Penzo 
 
Meldt forfall: Rune W. Olsen, Fredrik D. Jore, Tone Marit L. Eira  
Andre tilstede: Tone Christoffersen   
 
Sak 2919:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll fra forrige møte 
 
Vedtak: Innkalling, sakspapirer og protokoll godkjent. 
 
Sak 3019:  Orienteringssaker 
 
Eksamenshund 
Terapihund kommer på besøk i eksamenstiden. Dyrebar har gjennomført prøvetime på Ludo. 
Allerede populært. Kjører 20 minutters besøk, 10 min pause.  
Fremdriftsplan: gjennomføring i november, lage påmeldingslister, markedsføring. Får info fra 
instituttene på eksamenstider.  
 
HSI og halleie 
HSI har ikke fått halltid fra kommunen for fotball og innebandy, så foreløpig dårlig med 
tilbud der. Har sendt henvendelse til kommunen, ikke hørt noe. Samskipnaden avtaler møte 
med kommunen for å se på tiltak og videre plan. Even nevner det for ordfører i morgen på 
kommunestyremøte. Sjekk opp når det er neste møte i samarbeidsutvalget i kommune.  
 
Status valg kommunikasjonsansvarlig 
Se eventuelt.  
 
Orienteringssaker tas som orientering 
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Sak 3119:   Juleball 2019 
 
Even orienterte om erfaringer fra 2018: 

• Foajé vs kantine 
• Må ha skriftlige avtaler  
• Har kjøpt lyslenker til pynt fra sist 
• Komiteens medlemmer får også delta gratis på juleballet, de fikk i tillegg en 

påskjønnelse i form av et gavekort a 500,-  
• Sette tak på billettpris, anbefalt kr 100,-  

 
Vedtak: Campustinget vedtok juleballkomitéens mandat og AU fikk fullmakt til å sette 
sammen komiteen.  
 
Sak 3219:  Eventuelt 
 
Sak 1: Valg av vara til Studentparlamentet 
 
Kristoffer H. Nystad rykker opp på varaplass i Studentparlamentet.  
 
Vedtak: Valérian Penzo valgt som 2. vara. 
-- 
Sak 2: Markering opp mot UiT, Samskipnaden og Statsbygg  
 
Campusutviklingsplanen fra 2017 har stoppet helt opp. Første spadetak skulle vært tatt nå 
for nye studentboliger, nytt studenthus og studentforeningskontor i Havnegata 11, men 
ingenting skjer og vi får ikke tydelige svar på fremdrift. UiT har i tillegg lansert nye planer for 
Ullvarefabrikken og ut mot Tordenskjoldsgt.  
 
I dag ble det gjort et stunt med HT for å få fokus på at studentene er lei av ventingen.  
 
Vedtak: Leder følger opp saken videre.  
-- 
Sak 3: Øking av husleie i samskipnadens boliger 
 
Stipendet øker, og da øker også samskipnadens priser på hyblene. Denne økningen føles 
urettferdig, og snart er samskipnadens hybler like dyre som på det private markedet. 
Oppussingen og vedlikeholdet står ganske så stille.  
 
Vedtak: Leder følger opp saken videre. 
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Sak 4: Valg av kommunikasjonsansvarlig 
 
Vedtak: Marte R. Bjørkheim valgt som kommunikasjonsansvarlig  
 
 
Møtet hevet kl. 15:50 
 
 

Tone Christoffersen Jørgen Arntzen 
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Sak 3419:  Orienteringssaker 
 
Eksamenshund  
 
 
Campusutviklingsplan  
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Sak 3519:  Status regnskap pr 31.10.19 
 
Vedlegg til saken: Budsjett og regnskap pr 31.10.19 
 
Organisasjonskonsulent legger frem regnskap ajourført pr 31.10.19.  
 
Merknader: 

1) Studentparlamentet har nylig overført andre halvdel av tilskuddet for 2019. Totalt er 
tilskuddet på kr 169 000,- for 2019.  

2) Reisekostnader: Det er mottatt reiseregninger for deltagelse på tillitsvalgtkurs i 
Tromsø for høsten på samlet kr 3 545. I tillegg er det kommet en reiseregning på kr 
965 kr som føres på november. Det er ikke benyttet midler på tillitsvalgtarbeid.  

3) Av protokoll fra CT-møte 27.02.19 sak 1119 var det forslag om at midler fra 
dodraugen og budsjettkomiteen flyttes til tillitsvalgtarbeid/kursmidler, konferanser 
og sommeravslutning. Vedtak skulle fattes ved neste CT-møte, men dette ble ikke 
gjort. Midlene står fortsatt budsjettert der de var satt opprinnelig.  

4) Servering møter. Her er kostnader til AU-møter ført i samme post. Faktura fra pizza 
forrige møte er ikke mottatt pr nå. 

5) Det er ikke ført kostnader på valg. Kaffeservering til valgstand er ført på utadrettede 
tiltak.   

6) Det er ikke mottatt faktura på profiltøy. Skal føres på promotering. Pris ca 8000 kr. 
7) Det er ikke mottat faktura fra Piateed, pris ca 15 000,-   

 
 
Innstilling: Campustinget tar status regnskap pr 31.10.2019 til orientering. 
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Sak 3619:  VEL-søknad juleball 2019 
 
 
Juleballet går av stabelen 29. november.  
Søknad om VEL-midler ettersendes/deles ut på møtet.  
 
 
Sak 3719:  Eventuelt  
 
 
 


