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Protokoll møte 1 onsdag 29. januar 2020 kl. 15:30 

Medlemmer tilstede: Jørgen Arntsen, Rune W. Olsen, Marte R. Bjørkheim, Fredrik D. Jore, 
Tone Marit L. Eira og Oliwia Bakos   
 
Andre tilstede: Daniel Fjelltveit  
 
Sak 0120:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll fra forrige møte 
 
Vedtak: Innkalling, sakspapirer og protokoll godkjent. 
 
Sak 0220:  Orienteringssaker 
 
Fritak fra verv 
Even Aronsen har søkt fritak fra sitt verv da han har fått jobb som rådgiver for klima- og 
miljøminister Sveinung Rotevatn. Fritaket innvilges og vi gratulerer!  
Egen sak 07/20 settes inn i sakslisten: valg av ny fagdagsrådgiver.  
 
Levende campus  
Samskipnaden starter nå opp prosjektet Levende campus. CT er representert i 
prosjektgruppa ved Jørgen. I prosjektgruppa sitter studenter fra alle fag, administrativt og 
faglige ansatte fra UiT, campusadministrasjonen og UB. Prosjektet er treårig, og 
målsettingen er å få studentene til å ville bli på campus. 11. februar er det idémyldring og 
Campustinget oppfordres til å sende inn innspill til Jørgen.   
 
Evaluering Svolværtur 
Strategisamlingen til Svolvær 16. og 17. januar ble en suksess. Vi fikk gjennomgått roller, 
strategier og en del dokumenter i fellesskap. Kostnad for turen ble på kr 34 000,- som dekkes 
av overskudd fra 2019. Orgkons starter nå planlegging av ny tur som da vil legges opp som 
felles overlapp mellom nytt og avtroppende campusting.  
 
Møteplan tillitsvalgmøter 2020 
Første møte for våren er 20. februar. Hovedtillitsvalgt sender ut saksliste. Antall møter for 
våren avtales nærmere 20. februar.  
 
VEL-midler 
Campustinget har pr 29.01.20 ikke fått overført VEL-midlene for 2019 fra UiT. UiT skylder på 
kronglete utbetalingsrutiner hos seg selv og har lovet at pengene er inne på vår konto 
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snarlig. Vi er pr nå i minus på driftskontoen siden vi har lagt ut for alle kostnader til Juleball 
2019. Orgkons har prioritert å utbetale utlegg og fakturaer med nær forfallsdato.  
 
Orienteringssaker tas som orientering 
 
 
Sak 0320:   Årsmelding og regnskap 2019 
 
Årsmeldingen ble ikke lagt frem i møtet, men er godkjent av AU og tas med i protokoll: 
 

Årsmelding 2019 
 

Valg 2019 
Campustinget i Harstad 
Medlemmer: 
1 Even Aronsen 
 166 * 1.0 = 166.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 166 weighted votes 
2 Rune Witon Olsen 
 135 * 1.0 = 135.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 135 weighted votes 
3 Marte Rolfsnes Bjørkheim 
 75 * 1.0 = 75.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 75 weighted votes 
4 Jørgen Rørtveit Arntzen 
 70 * 1.0 = 70.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 70 weighted votes 
5 Tone Marit Larsen Eira 
 69 * 1.0 = 69.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 69 weighted votes 
6 Valérian Lehmann Penzo 
 54 * 1.0 = 54.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 54 weighted votes 
7 Leni Therese Rask Roumimper 
 49 * 1.0 = 49.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 49 weighted votes 
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Vara:  
8 Fredrik Dolva Jore 
 43 * 1.0 = 43.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 43 weighted votes 
9 Kristoffer Høiseth Nystad 
 42 * 1.0 = 42.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 42 weighted votes 
10 Christopher Toft Amenya 
 32 * 1.0 = 32.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 32 weighted votes 
11 Oliwia Marcela Bakos 
 31 * 1.0 = 31.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 31 weighted votes 
Remaining candidates: 
12 Kristian Haveland 
 29 * 1.0 = 29.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 29 weighted votes 
 
Studentparlamentet  
 
Medlemmer:  
1 Rune Witon Olsen 
 129 * 1.0 = 129.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 129 weighted votes 
2 Marte Rolfsnes Bjørkheim 
 84 * 1.0 = 84.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 84 weighted votes 
Vara:  
3 Jørgen Rørtveit Arntzen 
 78 * 1.0 = 78.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 78 weighted votes 
4 Fredrik Dolva Jore 
 49 * 1.0 = 49.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 49 weighted votes 
Remaining candidates: 
5 Kristoffer Høiseth Nystad 
 47 * 1.0 = 47.0 weighted votes from Studenter Harstad 
 Total: 47 weighted votes 
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Karrieredagen 2019 
Det ble ikke laget en evaluering av karrieredagen 2019, men hovedpunktene her var at selve 
dagen var vellykket med noen unntak, blant annet var ikke 3. året sykepleie tilstede, og den 
del av pengene som måtte ut gikk gjennom CT. 
 

Oppstarten 
Under oppstarten i år gikk mye av tiden på promotering og informasjon av hva og hvem 
Campustinget er, dette har vist resultater i ettertid da det er en del trafikk på kontoret av 1. års 
studenter som kommer for informasjon og hjelp til saker de møter i sin hverdag. 
 

Filmkveld 
Vi startet året med en filmkveld for studentene, denne bommet vi voldsomt på med bestilling 
av pizza da det møtte opp svært mange fler enn tidligere år, med over 100 oppmøtte. Vi fikk 
etter hvert ordnet mer pizza og arrangementet ble i sin helhet vellykket. 
 

Tillitsvalgtseminar 
Etter tilbud fra flere fakulteter for å sende tillitsvalgte opp til Tromsø på egne kurs så fikk 
ordnet slik at alle tillitsvalgte i Harstad fikk tilbud om dette, mot at vi betalte for reise og 
opphold i noen tilfeller.  
 

Tillitsvalgmøte 
På møtet ble det tatt opp generelle saker som regler og vedtekter som tilhører campus Harstad. 
Etter dette gikk store deler av møtet til orientering fra Samskipnaden om 
Campusutviklingsplanen og bygging av nye studentboliger og velferdstilbud. 
 

Campustingmøter 
Det ble avholdt 8 møter i 2019. 
Saker som ble tatt opp er: 
Ny nettside 
Budsjettkomiteen er lagt ned 
Valg 2019 
Juleball 2019 
Campusutviklingsplan 
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Barnas Trygghet 
Eksamenshund/Terapihund 
Ny organisasjonskonsulent 

Psykisk helsedag 
Vi arrangerte i 2019 en forelesning av Piateed i forbindelse med verdens psykisk helsedag 
sammen med samskipnaden. 
 

Juleball 
Juleballet 2019 ble en suksess, det har kommet svært gode tilbakemeldinger, og arrangørene 
var godt fornøyde. Totalt sett så er evalueringen at dette var positivt, det var godt samarbeid 
innad i komiteen og UiT var svært hjelpsomme og enkle å forholde seg til. 
 

Dodraugen 
Det ble i 2019 skrevet 7 antall Dodraugen 
Etter en periode med studentleder som redaksjon i Dodraugen så kom det mot slutten av 2019 
en egen redaksjon som er engasjerte for å skrive månedlige Dodraugener. 
 
-- 
 
Regnskap drift ble presentert og viser et overskudd på kr 71 907,93 for 2019.  
 
Regnskap VEL (velferdsmidler) viser en rest på kr. 14 399,72 pr 31.12.2019. Oppstarten ved 
en feil overført kr 2185,06 som var FAST-tilskudd og disse retureres Oppstarten 2020.  
 
VEL-midlene for 2019 er ikke mottatt fra UiT. Dette har medført at ordningen i 2019 ikke har 
vært markedsført. Campustinget har i tillegg lagt ut for kostnader tilknyttet juleball 2019.  
 
Vedtak: Campustinget godkjenner regnskap for 2019.  
Årsmelding ferdigstilles og godkjennes av AU.  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
     Campustinget i Harstad 
         Havnegata 5 • 9480 Harstad 
         Tlf: 77 05 81 40 
          E-post: ctih@uit.no                
 

___________________________________________________________________________ 

  Harstad, 26/02/2020 

 
Sak 0420:   Revidering av dokumenter 
 
Det er behov for en prosess rundt revidering av dokumenter: 

• Vedtekter (endring budsjettkomité) 
• Kontorreglement (endring budsjettkomité) 
• Forretningsorden (se på justeringer og nytt vedtak) 
• Retningslinjer VEL-ordning (budsjettkomité, språkvask og forenklinger)  

 
Vedtak: AU har redaksjonell fullmakt til å revidere dokumenter.  
 
 
Sak 0520:  VEL-søknader  
 
Behandling av innkomne søknader. HSI har levert to VEL-søknader. 
 
Søknad 1: Brattkortkurs 
Vedtak: HSI innvilges kr 4000,- av VEL-midler til brattkortkurs vår 2020 
 
Søknad 2: Årsfest for styret og støttespillere 
Vedtak: HSI innvilges kr 6000,- av VEL-midler til årsfest  
 
 
Sak 0620:  Valg 2020  
 
Valgperioden er 2. – 12. mars. Campustinget diskuterte rekrutteringsprosessen i møtet. 
Orgkons lager materiell og online søknadsskjema på campustinget.no  
 
Rekrutteringsprosess: 
- Vi skal ha stand to dager i uken frem mot valget.   
- Vurderer besøk i klasserom for å presentere CTiH og valget 
- Prøve få info inn på Canvas ev be kullederne legge ut  
- SoMe: god aktivitet på facebook og instagram  
- Skjermer, bordryttere og plakater  
 
Valgperioden:  
- Hyppig standvirksomhet  
- Studentparlamentet besøker Harstad to ganger  
- UiT sender ut felles mailer til alle studenter 
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- Få tak i de som er i praksis via sosiale medier 
 
Vedtak: Campustinget vedtok plan om rekruttering og tiltak  
 
Sak 0720:   Valg av fagdagsrådgiver 
 
Even Aronsen har søkt om fritak fra sitt verv pga arbeid i Oslo. Han hadde rollen som 
fagdagsrådgiver.  
 
Vedtak: Campustinget velger ikke ny fagdagsrådgiver for perioden. Daniel Fjelldal 
utnevnes som Campustingets kontaktperson for Karrieredagen 2. april 2020. 
Sak 0820:  Eventuelt 
 
Sak 1: Trakassering 
CTiH har fått en varslingssak om trakkasering av en student. Studenten holdes anonoym, og 
den som trakkaseres er ukjent. Trakasseringen har funnet sted via falske facebookprofiler.   
 
CTiH ønsker å kjøre en kampanje med fokus på trakassering via skjermene og plakater på 
UiT. Vil også ha trakassering som tema på tillitsvalgtmøte og kjøre andre tiltak rundt 
bevisstgjøring av at dette ikke er greit. Saken tas opp på neste Campusmøte.   
 
Vedtak: Campustinget tar saken til orientering  
 
Sak 2: Dato for Barnas trygghet 
Har tidligere diskutert i CTiH å invitere Barnas trygghet til å holde foredrag her.  
Setter dato til 15. april, ettermiddagstid. Marte følger opp med foredragsholdere.  
 
 
Møtet hevet kl. 16:40 
 
 
Tone Christoffersen    Jørgen Arntzen  
Referent 
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