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Møteinnkalling  
Møte nr. 2 onsdag 27 februar - 2019  kl. 16.00 – 18.00 
 

Tid: onsdag 27 februar 2019 

kl 16.00-18.00  

Sted: Klasserom 1 

Ved frafall gis beskjed til Vegard Olsen 

vegard.julian.olsenamskipnaden.no  

91602802  

 

 

 

Even Aronsen 

Marte Ulriksen 

Jørgen Arntsen 

Camilla Fors 

Rune W Olsen 

Lillian Amundsen 

Simen Lindgaard 

Leni Rask 

 

Varamedlemmer: 

  

1. Marte Bjørkheim 

2. Essam Osman 

3. Bjørn Kristian Igeland 

4. Aleksander Øvre 

 

Det vil bli servert middag i kantina fra kl 15-16 hvor medlemmer og varamedlemmer kan 

møtes for sosialt samvær og middag/kaffe/mineralvann. 

 

Det vil ikke bli noe servering på møtet.  

    

Saksliste: 

 

Sak 0619: Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Sak 0719: Orienteringssaker 

Sak 0819: Valgdeltakelse - Valgmodell 

Sak 0919: Stillingsinstruks 

Sak 1019: Datalab 

Sak 1119: Budsjettforslag  

Sak 1219: Eventuelt 
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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 
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studentparlamentet i samme periode. Dette er for komprimere tiden vi trenger til å rekruttere/ 

stå på valgstand.  

 

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  
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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.  

 

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
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Leders orientering 

 

Ærede campusting 

Siden forrige møtet har hovedfokuset ligget på å rekruttere kandidater til valget. Dette har blitt 

gjort gjennom et par dager på stand, men hovedsakelig ved å ta direkte kontakt med 

kandidater som har vært mest aktuelle. Dette har vært delvis vellykket. Erfaringen jeg sitter 

igjen med er at mange som absolutt er egnede kandidater vegrer seg for å stille. Grunnene 

som oppgis varierer fra manglende lyst til å ta ansvar til at de er for opptatte med studiene 

eller andre aktiviteter. Derfor har det gått med en del tid til å snakke med enkelte studenter for 

å motivere dem til å stille, for det er ingen tvil om at det er flinke nok folk til å fylle to 

campusting - det handler bare om at de må bli riktig motivert. 

 

Videre har jeg i samarbeid med Sissel ferdigstilt nettsidene som er nå oppe og går. Responsen 

så langt har vært positiv. Jeg arbeider kontinuerlig med å lage innhold til nettsiden, deriblant 

nyhetssaker. Der tar jeg gjerne imot innspill fra Campustinget og andre for hva som burde 

skrives om. 

 

Jeg har også vært i kontakt med kommunen angående fordeler for folkeregistrerte studenter. 

Grunnet at møtet som var tenkt avholdt 20.02 ble avlyst har jeg ikke fått noen konkrete svar. 

Dog signalene fra administrasjonen viser lite velvilje og en skepsis til ideen. Dette begrunnes 

kort med at de er redd for samme reaksjoner som Bodø fikk. Mitt syn er at det er 

vertskommunen som sitter med brorparten av utgiftene for tjenestene studentene mottar og 

derav også uproblematisk at får sin andel av midlene. Spesielt når det vil gagne studentene. 

Her har jeg allerede begynt å jobbe opp mot de politiske partiene. 

 

Videre har det vært møte i rusnettverket, samtaler med fadderstyret om oppstarten og jevnlige 

møter med Karl Erik Arnesen og Per Gunnar Johansen om campusutviklingsplanen.  

 

 

Skulle det være spørsmål, still gjerne under møtet.  
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De siste årene har vi hatt elektronisk valg av kandidatene til campustinget og 

studentrepresentantene til parlamentet. Dette har vi samkjørt med listevalget.  

 

Selv med den høyeste valgdeltakelsen av alle campus på UiT er deltakelsen fremdeles 

fryktelig lav, på drøyt 20%. Dette er gjennomgående for nærmest alle studentdemokratier ved 

universiteter i Norge. Tall fra 2018 OsloMet 7,6%, NTNU 8,4%, UiS 10,9%, UiT 11,08% og 

UiB 19,58%. 

 

Jeg opplever et behov for å se på hvordan vi løser valg, hvilken modell vil har og hvordan det 

gjennomføres. Mitt forslag vil være å se nærmere på hvilken modell vi bruker på valg av 

campustingets representanter og representantene våre til studentparlamentet. Under lister jeg 

opp noen momenter jeg ønsker å ha opp til diskusjon.  

 Er det mest hensiktsmessig å gjennomføre det som e-valg, eller kan det være en idé å 

se til Alta hvor studentene velges på et allmøte hvor alle studenter som har betalt 

semesteravgift har stemmerett. 

 Ville det å stille direkte til leder, nestleder og hovedtillitsvalgt ført til at studentene 

gjorde mer i valgkampen, og dermed øke interesse og engasjement rundt valget. 

 Skal det gjennomføres samtidig som listevalget, eller bør vi se på å velge medlemmer 

senere i vårsemesteret, eventuelt tidlig på høstsemesteret for å kunne hanke inn 

førsteårsstudenter.  
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En problemstilling som har vært vedvarende over flere år er at det er vanskelig for studenter 

på sykepleie, barnevern og vernepleie og stille som leder av Campustinget grunnet 

praksisperioder.  

I stillingsbeskrivelsen står følgende: 

«Leder har funksjonstid fra 1.7 til 30.06 i påfølgende år, og er heltids frikjøpt i 10 måneder 

fra 01.08 til 31.05… 

Det skal tilstrebes at leder eller organisasjonskonsulent er tilstede på kontoret i kjernetiden 

mellom 10 – 14». 

Det har vært korte diskusjoner rundt dette tidligere – men aldri blitt foretatt noen endringer. 

Det AU ønsker en diskusjon på er hvorvidt det kan sees på en mer fleksibel frikjøpsordning – 

på denne måten kan leder og nestleder dele det 60/40 eller 50/50, alt ettersom hva som er 

best egnet for de som stiller. 

Dette ville gjort det mulig for en som er student med lengre praksisperioder å stille som 

leder, ved at nestleder kan være tilstedeværende på kontoret i disse periodene. For mange 

vil det å ta et års permisjon fra studiet være en uønsket konsekvens, noe som også fører til 

at færre egnede kandidater ønsker å stille. 
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Vi har fått en henvendelse fra Anja på IT om mulige endringer på studentlaben for å forbedre 

den og gjøre at flere studenter benytter seg av den. 

 

Fra IT er det kommet tre forslag 

Redusere antall PCer, samt gjøre PCstasjonene bedre. Slik at hver stasjon har to skjermer. 

Utskiftbare enkelt PCer for studenter som kun skal skrive ut. 

Samarbeidsbord med stor skjerm og HDMI slik at studenter kan samarbeide enkler 

 

Jeg ønsker flere innspill fra Campustinget, også på hvordan å få en oversikt over hva 

studentene ønsker seg.  
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