
Saksnummer 1620 Dato 15.04.20 
Sak Innkalling og saksliste 

Saksbehandler Tone 
Innstilling Godkjennes 

Møteinnkalling 
Møte nr. 3 – konstituerende møte del 1.  
Onsdag 29. april 2020 kl. 15:00 – 16:30  
Møtet gjennomføres på Zoom. Invitasjon kommer. 
Konstituering skjer gjennom Opa-vote. Lenke kommer. 

Tid: Onsdag 29. april 
Kl. 15.00-16.30 
Sted: Zoom. Invitasjon kommer. 

Forfall meldes til organisasjonskonsulent. 
tone.christoffersen@samskipnaden.no  
957 55 203 

Innkallingen gjelder: 

Jørgen Arntzen, avtroppende leder 

Rune Witon Olsen 
Sinthuja Rohini Sriharan 
Valerian Lehmann Penzo 
Tord Aslak Kristensson Hillestad 
Marte Rolfsnes Bjørkheim 
Siv Sjalotte Slettbakk  
Lisa Moe Belsvik 

Varamedlemmer: 
Oliwia Marcela Bakos 
Arne Solheim Paulsen 
Daniel Fjelltveit  
Remy Andre Melsæther Lagassé 

Saksliste: 
Sak 1620 Innkalling og saksliste 
Sak 1720 Protokoll AU-møte 
Sak 1820 Introduksjon til Campustinget 
Sak 1920 Gjennomgang kontorreglement 
Sak 2020 Konstituering del 1: valg av AU  



 

Saksnummer 1720 Dato 15.04.20 
Sak Protokoll AU-møte 06.04.20 

Saksbehandler AU 
Innstilling Tas til orientering 

 

 

Protokoll AU-møte mandag 6. april kl. 12:00 – 13:00 

Medlemmer tilstede: Jørgen Arntsen, Rune W. Olsen, Marte R. Bjørkheim 
Andre tilstede: organisasjonskonsulent Tone Christoffersen 
 
Sak 0720:  FAST-søknad Oppstarten 2020 
 
Oppstyret har sendt inn søknad på FAST-midler for Oppstarten 2020. Søknadsbeløpet er på 
kr 110 000,- og det er en minimal oppjustering fra fjorårets fadderfestival. De største 
kostnadene er knyttet til profileringstøy og kulturelt program på Ludo Bar & Scene.  
 
Pr nå er det knyttet usikkerhet til rundt hvordan semesterstart til høsten blir. Det sees likevel 
på som viktig at Oppstarten får finansiering slik at de kan planlegge en god start for nye 
studenter.  
 
Campustinget i Harstad orienteres om AUs vedtak på neste Campustingmøte.  
 
VEDTAK: FAST-søknaden på kr 110 000,- innvilges for Oppstarten 2020.  
 
 
Sak 0820:   Konstituerende møte  
 
Det ble valgt nytt Campusting i midten av mars. 29. april kl. 15:00 gjennomfører vi 
konstituerende møte. Dette gjøres digitalt og med digital avstemmingsmetode slik at vi får 
valgt AU og rådgivere. Møtet holder samme mal som tidligere og orgkons sender ut 
innkalling og sakspapirer. Avtroppende leder deltar på møtet.   
 
VEDTAK: Konstituerende møte gjennomføres digitalt 29. april kl. 15:00 
 
 
 
 
Tone Christoffersen    Jørgen Arntzen  
Referent 
 



 

Saksnummer 1820 Dato 15.04.2020 
Sak Introduksjon til Campustinget 

Saksbehandler Jørgen 
Innstilling Tas til orientering 

 

 
 

 

Sak 1820:  Introduksjon til Campustinget  
 

Avtroppende leder Jørgen Arntzen informerer om blant annet: 
 

• Campustinget i Harstads formål og oppgaver 
• Styringsdokumenter: gjennomgang av vedtekter 
• Strategiprosess til høsten 
• Samarbeid med UiT, Samskipnaden, Studentparlamentet og andre   
• Organisasjonskonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksnummer 1920 Dato 15.04.2020 
Sak Gjennomgang av kontorreglement 

og annet praktisk 
Saksbehandler Tone  
Innstilling Tas til orientering 

 

 
 

 

Sak 1920:  Gjennomgang av kontorreglement og annet praktisk 
 

Organisasjonskonsulent gjennomgår kontorreglementet, vedlagt.  

(NB! Dokumentet inneholder noe info som er endret, og skal oppdateres på neste CT-møte) 

 

Orientering om praktiske ting:  

• overlapp, introduksjon og strategiseminar  

• innkallinger, sakspapirer og protokoller til møter 

• facebook-gruppe, mail og kommunikasjon med orgkons  

• økonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saksnummer 2020 Dato 15.04.2020 
Sak Konstituering del 1, valg av AU 

Saksbehandler Tone 
Innstilling Vedtas 

Sak 2020:  Konstituering del 1, valg av AU 

Campustinget i Harstad konstituerer seg på første møte etter valget. På grunn av koronasituasjonen 
gjennomfører vi del 1 av konstitueringen hvor vi velger arbeidsutvalg (AU) på dette møtet.  

Valg av rådgiverstillinger utsettes til neste møte. 

Valget gjennomføres digitalt via opa-vote. Organisasjonskonsulent for Studentparlamentet Stine-
Andrea Hasselberg bistår ved gjennomføring av valg. Medlemmer som er interessert i vervene, bes 
melde dette til organisasjonskonsulent innen fredag 24. april kl. 09:00

Valg av leder: Vedtak: Til leder velges [person A] 

Valg av nestleder: Vedtak: Til nestleder velges [person B] 

Valg av hovedtillitsvalgt: Vedtak: Til hovedtillitsvalgt velges [person C] 
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Vedtekter – Campustinget Harstad 

§ 1 Formål 

Campustinget i Harstad er det øverste representative organet for studentene ved UiT Norges 

Arktiske Universitet Harstad og er organisert som et demokratisk organ. Formålet til 

Campustinget er å ivareta de faglige, økonomiske og demokratiske rettigheter hva angår 

studentene ved UiT Harstad. Campustinget skal ivareta studentenes faglige, studentpolitiske 

og sosiale interesser samt se til at deres rettigheter som studenter blir tilfredsstillende ivaretatt.  

 

§ 1.1 Campustinget plikter 

Campustinget skal være en valgforsamling ved valg og forslag av studentrepresentanter til 

råd, utvalg og andre styrer ved UiT Harstad. Campustinget er et frittstående og partipolitisk 

uavhengig organ som skal jobbe med de saker som studenter finner det naturlig å engasjere 

seg i. 

Campustinget skal være kontaktleddet mellom studentene, fakultetene, instituttene ved UiT 

Harstad, Studentparlamentet i Tromsø, andre studentforeninger på UiT Harstad og andre 

aktører det er naturlig å samarbeide med. Det skal også aktivt fremme samarbeid med de 

faglige tilsatte og administrasjonen ved UiT Harstad. 

 

Campustinget skal arbeide for at nye studenter ved CH tas vel imot og skal etterstrebe å legge 

til rette for at alle studenter ved CH tilfredsstillende og lik mulighet til å oppnå sosial og 

fagligtilhørighet ved UiT Harstad og UiT. 

 

 

§ 2 Sammensetning/Organisasjon 

Campustinget består av totalt 7 medlemmer samt 4 vararepresentanter som blir valgt av 

studentene ved CH. 
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Campustinget har jevnlige møter for å diskutere saker som berører studentene. Campustingets 

medlemmer skal også bidra i organisatorisk arbeid.  

Campustingets medlemmer skal velge seg et av disse arbeidsoppgavene som de skal følge 

opp. Velferdsrådgiver, fagdagsrådgiver, kommunikasjonsrådgiver og utdanningsrådgiver. 

 

§ 2.1 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.  

 

§ 2.2 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. 

 

 

§2.3 Utdanningsrådgiver 

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. 

 

§ 2.4 Kommunikasjonsrådgiver 

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 
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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. 

 

§ 3 Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget velges av Campustinget under konstituering og skal bestå av en leder, 

nestleder og hovedtillitsvalgt, samt et varamedlem. Arbeidsutvalget innstiller og forbereder 

saker til Campustingets lokale møter, samt saker til Studentparlamentet i Tromsø. AU 

forvalter økonomiske ressurser i henhold til vedtak fattet av Campustinget. For å oppnå 

vedtaksdyktighet må 2 eller flere medlemmer være til stede.  

I hastesaker har Arbeidsutvalget mulighet til å foreta vedtak på vegne av Campustinget. Disse 

må i etterkant godkjennes av Campustinget. 

Medlemmene av AU godtgjøres til enhver tid av en gjeldende sats.  

 

 

 

§ 3.1 Leder 

Leder er ansvarlig for Campustingets virksomhet og daglig drift. Leder har uttalelsesrett på 

vegne av Campustinget.  

Leder er ansvarlig for langtidsplanlegging, iverksetting av vedtak som blir fattet, koordinering 

av Campustingets og arbeidsutvalgets oppgaver, utarbeidelse av årsrapport og andre 

rapporter. Dersom ikke annet er bestemt er både leder og nestleder studentpolitisk ansvarlig, 

og leder skal innkalle til møter for Campustinget. Leder skal holde nestleder oppdatert om 

saker som nestleder skal ha kunnskap om for å kunne være leders stedfortreder ved fravær 

eller forfall. 



  

 
     Campustinget i Harstad 
         Havnegata 5  9480 Harstad 

         Tlf: 77 05 81 4  

          E-post: ctih@uit.no                

 

___________________________________________________________________________ 

  Harstad, 09/05/2019 

Leder skal være frikjøpt 100%, og etter samme satser som arbeidsutvalg medlemmene til 

studentparlamentet ved UiT, for å arbeide med studentpolitikk. Leders rolle er nærmere i 

beskrevet i leders stillingsbeskrivelse. 

 

§ 3.2 Nestleder 

Nestleder skal bistå leder i leders gjøremål og skal være stedfortreder når leder er fraværende. 

Nestleder skal holde seg oppdatert på leders oppgaver slik at hen kan trå inn når det er behov.  

Nestleder har særlig ansvar for oppfølging av Campustingets medlemmers oppgaver, samt 

rekruttering av studenter til valg.  

 

§ 3.3 Hovedtillitsvalgt 

Hovedtillitsvalgts har ansvar for Campustingets arbeid med studiekvalitet og læringsmiljø, og 

har som hovedoppgave er å følge opp tillitsvalgte fra alle kull. Hovedtillitsvalgt skal kalle inn 

og lede tillitsvalgtmøter. 

Hovedtillitsvalgt skal holde overordnet tilsyn med emneevalueringer og fagkritikk, og i 

samarbeid med leder være Campustingets kontaktperson til de ulike fakultetene. 

 

 

 

 

§ 4 Valg 

Alle semesterregistrerte studenter er valgbare og har stemmerett ved valg. Valg av 

Campustingets medlemmer foregår ved elektronisk stemmegivning gjennom UiTs 

valgsystem. Bare foreslåtte kandidater kan motta stemmer. Valget av Campustinget 

gjennomføres samtidig som valg av campusrepresentanter til studentparlamentet og listevalget 

til studentparlamentet. 

 

§ 4.1 Valg av Campustinget 
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Arbeidsutvalget har ansvar for å gjennomføre valg av nye medlemmer til Campustinget. Dette 

skal gjennomføres som e-valg med UiTs valgsystem. Valget varer i mellom 3 virkedager og 

15 kalenderdager. Valgets varighet og tidsperiode vedtas av Campustinget etter innstilling fra 

Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har ansvar for at et visst minimum av informasjonsarbeid 

blir gjort ifht. valgavviklingen. Valget skal være avholdt innen utgangen av april. 

 

§ 4.2 Valg av arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget velges på konstituerende møtet. Valg av arbeidsutvalg utføres ved separate 

valg i følgende rekkefølge: Først velges leder, deretter nestleder, hovedtillitsvalgt og til sist et 

varamedlem.  

 

§ 4.3 Suppleringsvalg av Campustinget 

Dersom et medlem av Campustinget trekker seg i løpet av perioden skal vararekken rykke 

opp. Ved mangel på vara kan Campustinget foreta suppleringsvalg i campustingsmøter. Før 

suppleringsvalg avholdes, må vervet utlyses til studentene. 

Dersom noen av arbeidsutvalgets medlemmer trekker seg fra sitt verv, skal det normalt sett 

gjennomføres nyvalg innen to uker. Dette ansvaret påligger gjenværende 

arbeidsutvalgsmedlemmer. Om det ikke er noen gjenværende arbeidsutvalgsmedlemmer, 

ligger ansvaret for å gjennomføre nyvalg hos organisasjonskonsulenten. 

Dersom leder trekker seg fra sitt verv, vil nestleder erstatte leder, og det vil gjennomføres 

nyvalg på nestleder. 

Campustinget kan med 2/3 flertall velge å la en posisjon i arbeidsutvalget stå tom i stedet for å 

gjennomføre nyvalg. 

§ 5 Avstemmingsregler 

Vedtektsendringer skjer med 2/3 flertall. Andre vedtak skjer ved vanlig flertall. Ved 

stemmelikhet skal en stemme om igjen, ved fortsatt stemmelikhet ansees innstillingen som 

vedtatt. 
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Personvalg skjer skriftlig dersom minst en person krever det. Ved personvalg skal det ved 

stemmelikhet to ganger, trekkes lodd. 

 

 

§ 6 Vedtektsendringer 

Campustinget kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten 

senest to (2) uker før. Forslag om vedtektsendringer må meldes inn senest tre (3) uker i 

forveien.  

 

§ 7 Mistillit   

§ 7.1 Et mistillitsforslag må vedtas med 2/3 flertall av tilstedeværende CtiH.  Mistillitsforslag 

skal kunngjøres senest 1 uke før møtet.  

§ 7.2 CtiH kan fremme mistillitsforslag mot tillitsvalgte. Den som får mistillit vedtatt   

mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for CtiH.   

 

§ 8 Oppløsning   

§ 8.1 Oppløsning av CtiH kan bare skje ved enstemmig vedtak av CtiH eller ved nedleggelse 

av UIT   

§ 8.2 Ved oppløsning av CtiH tilbakeføres resterende midler og eiendeler til UIT/CH. 

 

  

§ 9 Andre bestemmelser   

§ 9.1 Fritak fra verv i CtiH, eller arbeidsutvalg, avgjøres av CtiH etter søknad.   

§ 9.2 Medlemmer av arbeidsutvalget, og representanter valgt av CtiH regnes som tillitsvalgte.   

§ 9.3 For at CtiHs representanter skal få attest på deres verv, er de pliktig å møte på 75   

% av CtiHs møter. Dersom særskilte omstendigheter ligger til grunn, bør attest likevel   

Kunne innvilges av leder og nestleder. Attester etterspørres hos organisasjonskonsulenten.  
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§ 9.4 Medlemmer i CtiH og arbeidsutvalget har taushetsplikt ut i fra vanlige regler for   

personvern, jfr. forvaltningslovens §13. 

§9.5 Studenter som stiller til valg skal være studenter ved CH både høst og vår semesteret. 

Dette for å skape forutsigbarhet og god progresjon gjennom studieåret 

 

§ 10 Ikrafttreden 

Ved flertall for vedtektsendringer trer disse i kraft umiddelbart etter vedtak hvis ikke satt 

annen dato. 
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Kontorreglement for Campustinget og Campustingets 
arbeidsutvalg ved UiT Harstad 
 
§ 1 GENERELT  
§ 1–1 Fravikelighet  
Dette reglementet viker for vedtekter for Campustinget og Forretningsorden  
§ 1–2 Formål  
Arbeidsutvalget er Campustinget`s utøvende organ, og plikter å orientere Campustinget og følge opp 
dets vedtak.  
§ 1–3 Campustingmøter  
Arbeidsutvalget skal fremme saker for Campustinget, og står fritt til å innstille i saker som skal 
behandles på Campustingmøter.  
§1-4 Strategiplan 
Det er Campustinget`s ansvar å lage strategiplan hvert fjerde år og at gjeldende plan følges. 
 

§2 MØTEVIRKSOMHET  
§ 2-1 Møtehyppighet  
Arbeidsutvalget skal holde møter en gang i uka, med mindre annet er avtalt. Referat fra 
arbeidsutvalgets møter er normalt sett offentlige. Dersom det forekommer situasjoner hvor det er 
nødvendig å unnta offentligheten deler av eller hele saken vil det bli laget et internt referat. Det 
etterstrebes å avvikle 8 Campustingmøter i året. 
§ 2–2 Innkalling  
Arbeidsutvalget forutsettes selv å avtale dato og tidspunkt for det enkelte møte. Det skal normalt 
sett settes datoer for arbeidsutvalgsmøter for hele semesteret ved begynnelsen av hvert semester. 
Campustingets leder er ansvarlig for at det kalles inn til møter og at alle arbeidsutvalgets medlemmer 
har fått beskjed om neste møtedato og tidspunkt.  
Leder er ansvarlig for innkalling og sakspapirer til Campustingmøter. 
§ 2–3 Rett til å melde saker  
Alle semesterregistrerte studenter ved UiT Harstad, herunder også arbeidsutvalget og Campustingets 
medlemmer har rett til å melde saker til arbeidsutvalgsmøtene og Campustingmøtene. Det er opp til 
arbeidsutvalget om sakene realitetsbehandles.  
§ 2–4 Voteringer  
Arbeidsutvalgsmøtene er vedtaksdyktige dersom minst to av arbeidsutvalgets medlemmer er til 
stede ved voteringen over den enkelte sak.  
Campustinget er vedtaksdyktig med 5 medlemmer tilstede. 
§ 2–5 Referater  
Dersom ikke annet fastsettes er Campustingets organisasjonskonsulent referent på arbeidsutvalgets 
møter og Campustingmøtene. 
§ 2–6 Møterett og -plikt, med tale- og forslagsrett  
- Medlemmer av arbeidsutvalget samt Campustingets organisasjonskonsulent har møteplikt på AU 
møter og Campustingmøter. 
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§ 2–7 Overlapping av arbeidsutvalget  
Det avtroppende arbeidsutvalget plikter å utarbeide plan for overlappingsperioden og delta på 
overlapp etter Campustingets konstituerende møte. Som den del av overlappen skal 
kontorreglementet gjennomgås og signeres. Det skal også lages arbeidsplan på bakgrunn av 
strategiplan for kommende AU og Campusting. 
 
 
 

§ 3 ARBEIDSUTVALGETS KOMPETANSE  
§ 3–1 Personalsaker og konfidensialitet  
Personalsaker som angår enkeltpersoner skal alltid behandles i lukket møte.  
§ 3–2 Habilitet  
I enhver sak som behandles av arbeidsutvalget skal det tas hensyn til forvaltningslovens regler om 
habilitet.  
 

§ 4 ANSVARSFORDELING I ARBEIDSUTVALGET 
§ 4–1 Leder  
- Koordinere arbeidet i arbeidsutvalget  
- Intern informasjonsutveksling  
- Ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde  
- Representere arbeidsutvalget og studentene ved UIT Harstad  
- Er studentenes talsperson ved UIT Harstad 
- Ansvarlig for Dodraugen, promotering, facebook og hjemmeside på UIT 

- Ledervervet er ett frikjøpt verv og lønnes som en fulltidsstilling.  
- Leder har ansvar for daglig tilstedeværelse på kontoret og for å være studentenes ansikt utad. 
 
§4.2 Nestleder  
- Ha ansvar for at arbeidsutvalget fungerer etter gitte retningslinjer og reglement  
- lederens stedfortreder 
- oversikt over leders oppgaver 
- møter i leders fravær 
- tett kommunikasjon/samarbeid med leder 
- Støtte Campustingmedlemmene i enkeltsaker. 
- Nestledervervet er ett verv som gir arbeidsgodtgjørelse etter endt semester med kr 12500. 
 
§4.3 Hovedtillitsvalgt 
- Kontaktperson for klassetillitsvalgte 
- Innkalling til tillitsvalgt møter, møteleder og referent 
- Lage sakslister til tillitsvalgt møter i samarbeid med tillitsvalgte og AU 
- Holde leder og nestleder oppdatert 
- Hovedansvar for veiledning av studenter i klagesaker 
- Dette verv gir også grunnlag for godtgjørelse på samme måte som nestledervervet. 
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§ 5 ARBEIDSUTVALGETS ARBEIDSFORHOLD  
§5-1 Kontortid  
Leder har kontortid 10-14 mandag til torsdag.  Ved perioder med betydelige mengder relevant 
overtid, annen møtevirksomhet innenfor kontortiden eller arbeid i helgene, kan leder avvike fra 
kontortiden ved vedtak på AU-møte eller innvilgelse fra AU og Org.kons.  
§5-2 Supplering  
Dersom leder eller andre medlemmer av AU fratrer sitt verv velger Campustinget nye medlemmer.   
§5-5 Reise  
Ved reise som er nødvendig i forbindelse med å utøve vervet i arbeidsutvalget/Campustinget kan 
Campustingets driftsbudsjett dekke billettkostnader. 
§5-6 Reiseregninger 

- Det ligger skjema for reiseregninger på kontoret. Alt av kvitteringer må leveres for å få 

utgiftene godkjent, og NB drosje dekkes bare etter særskilt avtale. Se ellers reglement for 

reise på baksiden av reiseregningsskjema. 

- Frist for å levere reiseregning er 2 uker etter endt reise. 

- Flybilletter blir bestilt av organisasjonskonsulenten og bekreftelse sendes ut på mail til den 

som skal reise. Gi beskjed i god tid når du skal ut på reise slik at vi får tak i billigst mulig 

billetter 

-Skjema for lønn og godtgjørelse på møter ligger i hylla på kontoret.  
 

§6 BRUK AV KONTORET 
§6-1 Tilgang og bruk av kontor 

-Medlemmer av AU får tilgang til kontoret via kortleser ved døra. Hvis det er nødvendig i 

forhold til Campustinget eller Dodraugen jobbing kan det etter søknad gis tilgang til kontoret. 

- Org. Kons og AU Leder har hver sin pc på kontoret. Ved pålogging brukes tildelt id og 

passord. 

- Post og mail besvares av organisasjonskonsulenten, eller delegeres videre ved behov. Det 

meste av info sendes ut på mail. 
§6-2 Skriverom/kopi rom:  

-Papir til skriver og kopi maskin får vi i ekspedisjonen. Det er alles ansvar å hente/fylle opp 

med papir, og rydde etter seg. Toner til skriver er IT avdelingens ansvar, toner og service på 

kopimaskin hører inn under UIT. 

§ 6 IKRAFTTREDELSE  
Dette reglementet trer i kraft fra 01.07.2018, og opphever alle tidligere reglementer, 

arbeidsbeskrivelser og retningslinjer for tidligere arbeidsutvalg. 
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