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Protokoll møte 3 – konstituerende møte del 1  

Onsdag 29. april kl. 15:00 – 16:00 
Medlemmer tilstede: Rune W. Olsen, Sinthuja Rohini Sriharan, Valerian Lehmann Penzo, 
Tord Aslak Kristensson Hillestad, Marte Rolfsnes Bjørkheim og 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 via Zoom.  
 
Sak 1620:  Godkjenning av innkalling og sakspapirer 
 
VEDTAK: Innkalling og sakspapirer ble godkjent. 
 
Sak 1720:  Protokoll AU-møte 
 
Protokoll fra AU-møte ble lagt ved sakspapirer til orientering da AU i påsken behandlet FAST-søknad 
fra Oppstarten. Oppstarten ble innvilget søknadsbeløp på kr. 110 000,- fra FAST-midlene.  
 
VEDTAK: Saken er tatt til orientering 
 
Sak 1820:   Introduksjon til Campustinget i Harstad 
 
Avtroppende leder Jørgen Arntzen holdt en kort introduksjon til Campustinget i Harstad. 
Vedtekter var vedlagt sakspapirer og forteller om formål, plikter, sammensetning og 
arbeidsoppgaver for de forskjellige vervene, samt informasjon om valgavvikling.  
 
CTiH bistår studentene med utfordringer rundt eksamen, praksisplasser og konflikter med 
institutter etc. I tillegg arrangerer Campustinget filmkveld under Oppstarten, markerer 
verdensdagen for psykisk helse og arrangerer Juleball. Campustinget oppdaterer også  
 
Det var planlagt en god overlapp mellom avtroppende medlemmer av Campustinget og de 
nyvalgte nå i vår. Denne utgår pga korona-tiltakene, og vi satser på at det blir mulig å samle 
Campustinget til en strategiprosess til høsten.  
 
VEDTAK: Saken er tatt til orientering 
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Sak 1920:   Gjennomgang kontorreglement og praktiske ting 
 
Kontorreglement 
Organisasjonskonsulent Tone Christoffersen gjennomgikk kontorreglementet som ble sendt 
ut sammen med sakspapirene. Reglementet er underlagt vedtektene og forklarer mer 
spesifikt om møtehyppighet, sakspapirer og protokoller, samt arbeidsutvalget 
sammensetning og hovedoppgaver. Campustinget møtes en gang pr måned.  
 
Organisasjonskonsulenten 
Er ansatt i Samskipnaden som velferdskoordinator og 50% av stillingen er som 
organisasjonskonsulent for Campustinget. Har kontorplass på CT-kontoret og i Havnegata 9. 
Hjelper CT med de oppgaver dere måtte ha behov for hjelp til. Skriver sakspapirer og 
protokoller og kaller inn til møter. Lager markedsføringsmateriell og oppdaterer nettsiden. 
Fører økonomi og gjør bestillinger av promomateriell. Er ikke ansikt utad – det er dere. 
 
Overlapp 
Ideelt sett skulle vi hatt en overlapp denne våren mellom avtroppende og nye medlemmer. 
Det blir avlyst. Istedenfor jobbes det med en digital kurspakke for studentdemokratiene ved 
UiT i samarbeid med Tromsø, Alta og Narvik. Denne kommer i løpet av mai.  
 
Kommunikasjon 
Sakspapirer og protokoller legges ut på www.campustinget.no en uke før månedlig møte. 
Det er fint om medlemmene melder tilbake hvilken mailadresse de ønsker å få tilsendt 
innkalling og sakspapirer på. I tillegg kan vi opprette en facebook-gruppe for påminnelser og 
andre relevante saker. 
 
Økonomi 
CTiH får sitt driftstilskudd fra UiT via Studentparlamentet. Tilskuddet for 2020 er på 169 000. 
Pengene brukes hovedsakelig til servering på møter, reisevirksomhet, promoteringsartikler 
og arrangement. I tillegg fordeler CT ut penger til studentforeninger (FAST/semesteravgift 
fra Samskipnaden = kr 150 000,- for 2020) og til sosiale arrangement blant studenter (VEL-
midler fra UiT = kr 120 000 for 2020) 
 
VEDTAK: Saken er tatt til orientering. 
 
 
Sak 2020:  Konstituering del 1: Valg av AU  
 

http://www.campustinget.no/
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Campustinget i Harstad konstituerte seg på første møte etter valget. På grunn av 
koronasituasjonen ble konstitueringen delt i to, hvor arbeidsutvalg ble valgt i dette møtet, og 
valg av rådgiverstillinger samt valg av vara til AU ble utsatt til neste møte.  
 
Valget ble gjennomført digitalt via opa-vote, noe som fungerte fint. Organisasjonskonsulent 
for Studentparlamentet Stine-Andrea Hasselberg bisto ved gjennomføring av valget. 
 
Det var 7 stemmeberettigede. Leder ble valgt ved akklamasjon. Ved valg av nestleder og 
hovedtillitsvalgt ble opa-vote benyttet og i begge valgene var det 7 stk som stemte.  
 
Valg av leder:  
Vedtak: Til leder velges Rune Witon Olsen 
 
Valg av nestleder:  
Vedtak: Til nestleder velges Daniel Berg Fjelltveit 
 
Valg av hovedtillitsvalgt:  
Vedtak: Til hovedtillitsvalgt velges Sinthuja Rohini Sriharan 
 
 
Sak 2120:  Eventuelt 
 
1.  Neste møte blir onsdag 27. mai kl. 16:00 – 17:00 på Zoom.  
 
 
2.  Marte Rolfsen Bjørkheim trekker seg fra Campustinget i Harstad.  
 Varamedlem Oliwia Bakos rykker opp på fast plass.  
 
 
 
Møtet hevet kl. 16:00 
 
Tone Christoffersen    Jørgen Arntzen  
Referent 
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