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Protokoll møte 6  

Onsdag 4. november 2020 kl. 15:00 – 15:45 
Medlemmer til stede: Rune W. Olsen, Valerian Lehmann Penzo, Sinthuja Rohini Sriharan, Lisa 
Moe Belsvik, Siv Sjalotte Slettbakk, Daniel Fjelltveit og Isabell Grønlund. 
 
Andre til stede: Tone Christoffersen (orgkons)   
 
Sak 3620:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll 
 
VEDTAK: Innkalling, sakspapirer og protokoll ble godkjent. 
 
Sak 3720:  Orienteringssaker 

 

1. Status økonomi 

o Vi har fått overført kr 120 000,- fra UiT til VEL-midler (til sosiale studentaktiviteter) 
o Rest FAST-midler (til studentforeninger) er kr 65 000,- 
o Dritstilskuddet for høsten fra Studentparlamentet er på kr 115 250,-  

Se egen sak om revidering av budsjett.  
 

2. Seminarer høstsemester 2020 

• Campustingsamling november 
 
o Seminaret hvor Campustingene i Finnmark og Narvik + AU i Studentparlamentet og 

AnsvarsFull skulle komme til Harstad i november må avlyses pga koronasituasjonen. 
o Vi forsøker å få til en samling på nyåret forutsatt at smittesituasjonen roer seg.   

 
• Tillitsvalgtseminar 

o Også det planlagte tillitsvalgtseminaret i november, som skulle gjennomføres 
som en del av Campustingsamlingen utsettes pga korona. 

 
3. SP’s arbeidsprogram 

 
• Arbeidsprogrammet er ennå ikke formelt renskrevet, men her er forslaget som ble 

vedtatt på møtet i september: 
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Campus Harstad 

• Campus Harstad har muligheter for studentengasjement som ikke utnyttes til sitt fulle 
potensiale. Det skal legges et fokus på å bedre studentkulturen på campus gjennom flere 
virkemåter. En av disse er å jobbe for iverksettelse av Campusutviklingsplanen som har 
vært stillestående en god stund. 

• Det skal også fokuseres på at studentene ved Campus Harstad opplever en høy 
studiekvalitet, samt utvidede muligheter til å velge sammensetningen for eget studie. 
Digitalisering skal benyttes som er viktig verktøy i kombinasjon med fysisk undervisning 
og nye læringsformer for å gi et bedre og utvidet studietilbud. 

• Legge til rette for økt studentengasjement 
• Jobbe for at det skal være enklest mulig for studenter å starte/drive en linjeforening 
• Jobbe sammen med eksisterende foreninger i Tromsø som kan eksistere i Harstad 
• Samskipnadens prosjekt for et levende campus skal følges opp 
• Campusutviklingsplanen skal gjennomføres medfølgende studenttreningssenter, 

konserthall, kafeer o.l. 
• Studenter skal ha flere fag å velge mellom som valgfag 
• Fag som deles med andre campus digitalt skal holde gode studiekvalitet og benytte 

digitale hjelpemidler på en inkluderende måte. 
• Utvekslingsavtaler skal bedres og utvides. 
• Institutter og Fakulteter skal kommunisere godt over flere campus 

 
4. Blime-dansen 

 
o Det har blitt filmet og skal distribueres innen 12. november. Ble vel ingen fra CT som 

deltok denne gang.  
 

5. Campusrådsmøtet 
 
o Rune er en av deltakerne i Campusrådsmøtet som består av ledelse og instituttledere 

ved UiT. Arne har vært stedfortreder på de møtene Rune ikke har kunnet delta på. Nå 
jobbes det aktivt med å realisere Campusutviklingsplanen som betyr at det snart blir 
iverksatt bygging av nye studentboliger, nye undervisningslokaler og fasiliteter i 
Havnegata.  

 
 
Sak 3820:  FAST-søknad Harstad Akademisk Filmforening 
 
Harstad Akademiske Filmforening er en ny oppstartet studentforening i regi av Knut Vegar Wåga og 
Kristian Blomén. De søker om 15 000,- til oppstart av denne. Organisasjonsnummer er ikke kommet 
på plass enda, men de venter på svar fra Brønnøysundsregisteret. Oppstartsstøtten skal gå til 
filmleie, leie av kino, markedsføring og til etablering av foreningen.   
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Arbeidsutvalget stiller seg svært positive til at studenter viser engasjement og iver til å få til noe 
lokalt her på campus. En filmforening kan bistå med å få studenter ut av sine hybler og ut i sosiale 
sammenkomster, og skape mer liv på campus. Arbeidsutvalget støtter dette engasjementet og 
innstiller på omsøkt beløp.  
 
Vedtak:  
Campustinget tildeler Harstad Akademiske Filmforening kr 15 000 av FAST-midlene for 2020. 
 
Sak 3920:  Revidering av budsjett 
 
Campustinget har kr 123 770 til disposisjon i driftsstøtte for høsten 2020. Driftsstøtten 
brukes til blant annet servering på møter, sosiale arrangement, promoteringsartikler og 
reisevirksomhet. Det er et ønske fra organisasjonskonsulent om at CT får et større ansvar for 
prioriteringer av midlene, slik at disse benyttes til tiltak sett opp mot aktiviteten nå. 
 
Det som ikke blir brukt opp av midler i 2020, overføres til 2021.  
 
Vedtak: AU revider budsjettet for høsten 2020.  
 
Sak 4020:  Kommunikasjonsrådgiver - valg 
 
Vedtak: Lisa Belsvik og Siv Sjalotte Slettbakk velges til kommunikasjonsrådgivere. 
 
Sak 4120:  Aktivitet høsten 2020 
 
God aktivitet rundt quiz og nyoppstartet karaoke. Når koronasituasjonen kommer under 
kontroll igjen og UiT åpner opp, ser vi for oss å kjøre quiz og karaoke annen hver torsdag på 
Ludo. Det kunne også vært aktuelt at CT tok initiativ til en temafest for studenter. 
 
Juleballet for 2020 blir avlyst pga korona.  
 
Samskipnaden gjennomførte Studentlivkvelden 28. oktober. Det var ikke så mange 
oppmøtte, men tilbakemeldingene var gode. LIM (ledelse, innovasjon og marked) ønsker å 
starte linjeforening, og kr 5000 i VEL-midler ble tildelt 1.året vernepleie til et 
førjulsarrangement. Samskipnaden planlegger ny kveld i januar hvor målet er å få opp antall 
studentforeninger.  
 
Vedtak: Saken er tatt til orientering.  
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Sak 4220:  VEL-søknad HSI 
 
Daniel har fått et ønske fra noen studenter om en oppfriskning av studentkjøkkenet. Det bør 
undersøkes mulighet til å få inn en komfyr slik at man kan lage mat der, samt undersøke 
mulighet for å få inn mer fat, bestikk og kjøkkenutstyr. Rommet kan gjerne også oppgraderes 
for å være triveligere å bruke. Kan det føres lister for hvem som benytter kjøkkenet og en 
ansvarliggjøring med tanke på renhold? Vi kan hente tips og innspill til hvordan få 
studentkjøkkenet til å fungere fra lignende tiltak i Tromsø.   
 
Vedtak: Campustinget v Daniel følger opp saken videre etter nyttår  
 
Sak 4320:  Neste møte 
 
Vedtak: AU kommer med forslag til neste møte. 
 
Sak 4420:  Eventuelt 
 

1. Markedsføring av møtevirksomhet 
Møtevirksomheten til Campustinget og de tillitsvalgte er åpne. Det er et behov for 
hjelp til markedsføring av møtevirksomheten sånn at flere møter opp. 
Møtevirksomhet kan markedsføres via facebook, instagram og skjermer + nettsidene. 
 
Vedtak: Kommunikasjonsrådgivere følger opp dette i samarbeid med 
hovedtillitsvalgt. 
 

2. Skjerm til disposisjon 
Campustinget har nå fått skjermen utenfor kontoret til egen disposisjon. Tanken er å 
fremme studentaktiviteter i større grad på denne, samt noe info fra 
UiT/Samskipnaden. Vi må få en opplæring i denne, og leder og 
kommunikasjonsrådgivere blir hovedansvarlige.  
 
Vedtak: Campustinget tar saken til orientering 
 

 
 
 
Møtet hevet kl. 15:45     Tone Christoffersen (ref)  Rune W. Olsen 
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