
 

Saksnummer 1421 Dato 26.04.21 
Sak Innkalling og saksliste  

Saksbehandler Tone  
Innstilling Godkjennes 

 

 
 

 

Møteinnkalling 
Møte nr. 3 – konstituerende møte.  
Onsdag 5. mai kl. 15:00 – 17:00  
Sted: Klasserom 1, UiT 
 
 
Tid: Onsdag 5. mai 
Kl. 15.00-17:00 
Sted: Klasserom 1, UiT 

Forfall meldes til Rune W. Olsen 
leder.ctih@uit.no  
 

 
 
Innkallingen gjelder: 

Faste medlemmer: Rune W. Olsen, Mari Fjeld Kvernvik, Kristin Helén 
Andreassen, Arne Solheim Paulsen, Siv Sjalotte Slettbakk, Stine Helen 
Rosenkranz og Lise-Mari Jakobsen.  

Vara: June Skaret, Isabell Grønlund, Aune Dørmænen og Robin Johansen. 

 

 

 

Saksliste: 
 
Sak 1421 Innkalling og saksliste 
 
Sak 1521  Protokoll CT-møte nr 2 
 
Sak 1621 Introduksjon til Campustinget 
 
Sak 1721 Konstituering del 1: valg av AU  

mailto:leder.ctih@uit.no


 

Saksnummer 1521 Dato 26.04.21 
Sak Protokoll CT-møte 3. mars 2021 

Saksbehandler  
Innstilling Tas til orientering 

 

 

Protokoll møte 2 

Onsdag 3. mars 2021 kl. 15:30  
Medlemmer til stede: Daniel Fjelltveit, Valerian L. Penzo, Rune W. Olsen, Tord Hillestad, June 
Skaret, Arne Paulsen, Lisa Moe Belsvik og Isabell Grønlund. 
 
Andre til stede: Tone Christoffersen (orgkons), Victor Zimmer (AU Studentparlamantet)  
 
Sak 0921:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll 
 
VEDTAK: Innkalling, sakspapirer og protokoll ble godkjent. 
 
Sak 1021:  Orienteringssaker 
 
Orienteringer fra Campusmøtet ble videreformidlet av Rune 
Campusmøtet ble avholdt før denne ukens nedstengning og smittevernsrestriksjoner. 

• Orientering ved campusdirektør Karl Erik Arnesen 
o Smittevernsrutiner og oppfølging fysisk undervisning 

• Orientering ved viserektor Bård Borch Michalsen 
o Arbeider for flere deltidsstudier  
o Jobber for flere praksisplasser – samarbeid med Ung satsning  

• Orientering fra UiT-ledelsen 
o Lager tjenestekart/portal  

• Orientering fra Hålogalandsrådet 
o Har et prosjekt som heter Ung satsning – samarbeid med fagmiljøene  

Orientering fra Daniel og Tord om Camp Grytøya 

• Har laget en komité som jobber med prosjektet. 
• Grunnskisse: fredag til lørdag med overnatting og et rikt utvalg aktiviteter 
• Tas høyde for smittevern sånn at det er ivaretatt 
• Har to alternativer for leie av sted: Grøtavær leirskole eller et her på Hinnøya  

 
VEDTAK: Saker tas til orientering 
 
 
Sak 1121:  Godkjenning av årsrapport 2020 
 
Saken ble utsatt fra forrige møte. Rune gjennomgikk årsrapporten som blant annet fokuserte 
på valgresultater, Oppstarten og StudentFryd, kick off til Studentparlamentet og utsatt 
Campustingsamling.     Vedtak: Campustinget godkjenner årsrapport for 2020.  
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Sak 1221:  Eventuelt  
 
Lokalt smitteutbrudd 
UiT er stengt pga det pågående utbruddet, og all undervisning er digital. Biblioteket er åpent 
om det er noen som har behov for det.  
 
Webinar Levende campus 
Rune, Valerian og Tone deltok i dag på et webinar om samarbeid mellom UiT, Samskipnaden 
og studenter. På møtet deltok vel 70 stk fra Harstad, Tromsø, Narvik og Alta. Målet er å få til 
et bedre samarbeid mellom de tre partene. Levende campus-prosjektet har kommet et godt 
stykke på vei og fortalte om sine suksesser og ufordringer. Tillitsvalgtordingen ble også nevnt 
som en funksjon for å øke engasjementet og formidle informasjon om studentlivet. Dette 
følges opp i Harstad av hovedtillitsvalgt og følges opp videre med en klar ordning når ny 
hovedtillitsvalgt er valgt i mars.  
 
Semesteravgiftsfordelingen fra Studentparlamentet  
Arne har deltatt som observatør for Campustinget for å lære mer om hvordan prosessen 
med fordelingen av semesteravgiften er. Her fordeles semesteravgift til studentforeninger. 
Ønsket har vært å undersøke muligheten for at Campustingets FAST-ordning kan lemmes inn 
i semesteravgifter. Victor fra Studentparlamentet og organisasjonskonsulent Tone listet opp 
noen for- og imot: 
 
For: 
- potten for semesteravgift er mye større for Tromsø og Finnmark: 6,2 millioner og ved 
innlemmelse av Harstad kan SP søke om større pott. Pr nå er det skjevfordeling i hvor mye 
midler som fordeles pr student på de forskjellige campusene.  
- få en mer enhetlig behandling og større kjennskap til studentforeninger i SP 
- bedre forutsigbarhet for studentforeningene. Må tenke mer langsiktig.  
 
Mot: 
- mister lokal kontroll, her er nærheten til foreningene stor og vi har ingen fast søknadsfrist (i 
SP er det vår- og høstfordeling) 
- vet ikke 100% om dette vil medføre økte midler – havner inn i konkurranse med de andre 
studentforeningene.  
 
Campustinget kan i løpet av våren fastsette et vedtak på om man ønsker å innlemmes i 
semesteravgiftsforelingen. Ordningen kan f.eks. være en prøveordning for to år. Saken følges 
opp på et senere møte.  
 
Midler fra kunnskapsdepartementet, orientering v Victor 
Kommer en krisepakke med midler til studentene: studentpakken. UiT tar seg av faglige 
aktiviteter, Samskipnaden av sosiale møteplasser. Det skal ansettes studenter til å skape 
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disse aktivitetene. Hos Samskipnaden er utlysningene allerede ute. Prosessen går litt kjapt, 
så ikke alt er helt klart ennå. Problematisk at det utlyses stillinger som går på tross av 
studentfrivilligheten. Kan f.eks. lønne studenter for å starte linjeforeninger. Ønsket er å finne 
en løsning som gjør studentmiljøet bedre. Ønsker gjerne et sterkere samarbeid mellom 
Campustinget og Samskipnaden rundt dette. Victor fra Studentparlamentet kan gjerne bidra. 
 
Oppstarten 2021 
Har satt en programskisse og fadderrekrutteringen er åpna. Ønsker at Campustinget hjelper 
til med å spre dette. Når det gjelder program og samarbeid med de andre foreningene, er 
det ønske med større eierskap fra Campustinget på det arrangementer vi skal bidra med. 
Planleggingen må gjøres nå til våren sånn at man er klare til semesterstart.  
 
Valg 2021 
Stemmeperioden er 10. til 24. mars. Vi har 11 reelle kandidater, så har i premisset klart 
hvem som skal sitte i Campustinget. Etter påske blir det konstituering og det er et sterkt 
ønske om en god overlapp slik at nytt campusting får videreført det gode arbeidet.  
 
Vedtak: Campustinget tar sakene til orientering  
 
 
Sak 1321:  AnsvarsFull  
 
Amanda Ann-Marie Gade Essebo er prosjektmedarbeider i AnsvarsFull. Prosjektet eies av 
Studentparlamentet og driftes av Samskipnaden. Jobber med arrangementer og sikre at det 
er arrangementer som inneholder mindre mengde alkoholfokus, slik at flere føler seg 
inkludert. Jobber med å opprette et rusnettverk som består av representanter av de som 
jobber med forebyggende tiltak. Jobber tett med fadderuken og opplæring av faddere. 
Ønsker også å få presentert seg for tillitsvalgte og presentere rus-policy for UiT. Ønsker et 
tettere samarbeid mellom de som er engasjerte på campus.  
 
Vedtak: Campustinget tar saken til orientering  
 
 
 
Møtet hevet kl. 16:55        Rune W. Olsen (møteleder)              Tone Christoffersen (ref) 
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Sak 1621:  Introduksjon til Campustinget  
 

Presentasjon for nye medlemmer om blant annet: 
 

• Velkommen til Campustinget i Harstads  
• Vedtekter, formål og oppgaver 
• Handlingsplan og strategier 
• Innkallinger, sakspapirer og protokoller til møter 
• Teams, mail og facebook/instagram/nettside  
• Økonomi, driftsbudsjett og tilskuddsordninger  
• Samarbeid med UiT, Samskipnaden og Studentparlamentet  
• Organisasjonskonsulenten  

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: Introduksjon til Campustinget tas til orientering  
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Sak 1721:   FAST-søknad Oppstarten 2021 
 

Oppstarten – Fadderordningen ved UiT har levert søknad om driftsstøtte på kr 290 000,- for 
gjennomføring av høstens fadderuker. Oppstarten går fra semesterstart 10. august (ev 9 
august avhengig av åpningsseremonien til UiT) til og med søndag 22. august.   
 
Se vedlagt søknad. 
 
 
 
Innstilling fra AU: presenteres i møtet 
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Sak 1821:  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 gjennomføres på neste møte.  

 

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] 

Valg av vara til AU: Vedtak: Til vara velges [person D]  
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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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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 



  

 
     Campustinget i Harstad 
         Havnegata 5  9480 Harstad 

         Tlf: 77 05 81 4  

          E-post: ctih@uit.no                

 

___________________________________________________________________________ 

  Harstad, 09/05/2019 

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. 
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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. 

 

 



Søknad om støtte fra FAST-ordningen. 

Prosjektets formål: 

Ta imot nye studenter ved UiT i Harstad på best mulig måte, slik at de kommer raskt inn i 

studentmiljøet, og blir kjent med byen og universitetet. 

Prosjektbeskrivelse: 

Fadderordningen ved UiT i Harstad — Oppstarten — arrangeres hver høst, primært som et 

samarbeid mellom Oppstyret (fadderstyret) og Samskipnaden, i tillegg til UiT i Harstad, 

Campustinget i Harstad og Ludo Bar & Scene. I forbindelse med Studentfryd, som for første 

gang ble arrangert høsten 2020, kom vi i kontakt med en lokal reiselivsbedrift som 

introduserte oss til det lokale næringslivet i og rundt Harstad. 

Etter suksessen med denne gjennomføring i en uforutsigbar tid med restriksjoner som kunne 

endre seg fra dag til dag, og erfaringen med at mye av de tradisjonelle fadderuke-aktivitetene 

ikke er mulig å arrangere i disse koronatider, har vi blitt inspirert til å tenke nytt. 

Oppstarten strekker seg over en periode på to uker i starten av høstsemesteret, hvor erfarne 

studenter melder seg som faddere og er med på å ta imot nye studenter ved UiT i Harstad. Vi 

planlegger å gjennomføre arrangementer både digitalt slik som digital quiz og bingo, og fysisk 

slik som RIBtur og fjelltur. Noen arrangementer ser vi for oss at gjennomføres innad i 

faddergruppene, slik som faddergruppekveld, mens andre med individuell påmelding, slik som 

RIBtur, Bowling og grottevandring. 

Med forbehold om endring av dato m.t.p når UiT velger å legge åpningsseremoni etc. i Harstad, 

vil Oppstarten 2021 gå fra semesterstart mandag 9. august til og med søndag 22. august. 

Fremdriftsplan: 

Planleggingen for Oppstarten 2021 er i gang, og fortsetter utover våren med jevnlige møter i 

Oppstyret, mellom Oppstyret og Samskipnaden, i tillegg til god kommunikasjon med UiT. 

 



Det vil holdes et fadderkurs en gang rundt månedsskiftet mai/juni, hvor prosjektleder for 

AnsvarsFull og studentrådgiveren i Harstad vil ha en sentral rolle. I tillegg inviteres 

forebyggende enhet ved Harstad politistasjon inn på kurset. 

Programmet for Oppstarten 2021 er planlagt å ferdigstilles innen vårsemesteret er ferdig 12. 

juni 2021, med forbehold om at alle avklaringer er på plass. 

Rekrutteringen av faddere startet 25. februar og målet er 70 Stk. 

Finansiering: 

Vi har i utgangspunktet ingen ekstern finansiering. Midlene for Oppstarten kommer i all 

hovedsak fra Samskipnaden og UiT i Harstad; nå FAST-midler. 

Ludo Bar & Scene bidrar indirekte ved å gi faddere samme goder som sine frivillige under 

Oppstarten, i tillegg til at de bidrar med deler av honorar til konsert, samt dekker utgifter for 

DJ som leies inn i forbindelse med Oppstarten. 

Budsjettet for Oppstarten 2021 har en betydelig økning i utgifter, noe som kommer av 

enkeltaktiviteter med høy kostnad, men vi har også tatt med beregnet inntekt i form av 

egenandel utifra maks antall deltagere på arrangementer med påmelding. 

NB! I posten som utgjør høyest utgift, er det oppført to arrangementer. Det kommer av 

usikkerhet rundt hva som er mest gjennomførbart, men det vil i utgangspunktet være et av de 

to, ikke begge og prisen er beregnet til å være tilsvarende lik (eller samme prisklasse) for 

begge. 

I tillegg til dt som fremkommer av budsjettet på neste side, bidrar Samskipnaden med 

ressurser i form av timene velferdskoordinatorene legger ned i arbeidet med Oppstarten. 

  



Budsjett: 

 
Vi søker om 290.000 kr til Oppstarten 2021 fra FAST-midlene. Se budsjett: 
 

 

Overføring av midler: 4730.18.54621 
 
Kontaktperson: 
Lucas Gjerstad, telefon 93442545, lgj018@uit.no 
 
Med beste hilsen, 
Oppstyret 

fadderharstad@uit.no 

www.oppstarten.no 

 

mailto:lgj018@uit.no


1. Utkast Program Oppstarten - Fadderuke 
Høsten 2021 

Hvordan vi deler inn faddergruppene: 
Vi regner med at det blir omtrent 20 faddergrupper, med maksimalt 10 personer totalt, per 
gruppe, så langt det lar seg gjøre. 
 
I tillegg tenker vi å sette disse gruppene sammen i større “storgrupper”. I utgangspunktet ser 
vi for oss tre storgrupper på omtrent 60 personer, dersom restriksjonene tillater dette. Disse 
storgruppene blir da tildelt, gjennom tilfeldig loddtrekning, hver sin kveld å ha åpningsfest på 
Ludo mens resten har faddergruppekveld med tema. 
 
Vi vil også forsøke å sette sammen grupper som stort sett består av de som går på samme 
linje. Sosialt sett føler ikke studentene i Oppstyret at dette er optimalt, men det er mer 
praktisk i forhold til de nåværende restriksjonene gitt av helsemyndighetene. 
 
Nøyaktig tidspunkt der det ikke er spesifisert, kommer senere. Det tas selvsagt hensyn til 
undervisningsplanene til studentene og tilrettelegges etter dette. 
 
 

Ukeplan: 

- Mandag 09. (med utgangspunkt fra 2020) 
- 10:00 - Mulighet for nye studenter å møte faddere. 
- 14:00 - 15:00 - Åpningsseremoni m. artist i Harstad kulturhus. 
- Lunsj - minglestund etter kl. 15 etter kulturhuset - sosialisering med faddere. 
- (Påmeldingsordning er underveis) 

  

- Tirsdag 10. 
- 11:00 - Fadderomvisning - Vedlagt sjekkliste. Må lage tidsplan.  
- 16:00 – Peppes pizza med sosialt - Gruppene bestiller hver for seg, 

bestemmer selv hvor de vil spise. De som vil spise må selv betale/spleise. 
Mulig med rabatt for bestilling? - Avtale med Peppes er underveis  

- 20:00 – Åpningsfest på Ludo gruppe 1 - Kun for studentene i denne gruppa.  
- 20:00 - Temafaddergruppekveld parallelt. Oppstyret kommer forslag til ting å 

gjøre. Spillkveld? 
 



- Onsdag 11. 
- 16:00 – Hagefest- Samskipnaden - m. påmelding. 

- Faddere henter servert mat til sine grupper til å ta med, samt 
turforslag, aktivitetsforslag o.l. - Mulig å låne spill/leker/utstyr av 
samskipnaden og HSI. 

- 18:30 - Frivilligmøte på LUDO med snacks og sosialisering i etterkant. 
 

- Torsdag 12. 
- ca. 20:00 - Quiz - Samskipnaden arrangerer digital live-quiz. Oppfordre 

faddergrupper til å samles og gjennomføre quizen sammen. 
 
 

 

- Fredag 13. 
- 20:00 - Åpningsfest for gruppe 2. 
- 20:00 - Temafaddergruppekveld. Oppstyret kommer forslag til ting å gjøre. 

Spillkveld? Sosialt.  
 

 

- Lørdag 14. 
- 12:00 - 16:00 - HSI - aktivitetsdag, inklusiv sunn snacks (alternativt tur?). 
- 20:00 - Åpningsfest for gruppe 3.  
- 20:00 - Temafaddergruppekveld. Oppstyret kommer forslag til ting å gjøre. 

Spillkveld? 
 

 

- Søndag 15. 
- 15:30 - HSI - aktiviteter i Seljestadhallen, dersom det er mulig. HSI ser nøyere 

på hva som kan arrangeres forsvarlig. 
- 19:00 - Campustinget arrangerer Filmkveld/Netflixparty/Kino - Campustinget 

finner ut hva som er beste løsning, også ang. mat/snacks. 
 

- Mandag 16.  
- 16:00 Første rib tur (påmelding pga. antall plasser - ikke direkte 

faddergrupper) 
- 17:30 Andre rib tur (påmelding pga. antall plasser - ikke direkte 

faddergrupper) 
- 18:00-21:00 Bowling (undersøk hvor mange som kan delta mtp. smitte - 

påmelding) 



- Tirsdag 17. 
- 15:30 - 17:30 - Samskipnaden - middag på campus med 

forhåndspåmelding. 
- 17:30 - utover. Åpent for mingling som faddergruppene selv vil 
- 18:00 - Orienteringsløp/treningsløp med Orienteringslaget.  

- Onsdag 18. 
- 16:00-19:00 Rebusløp/byløp med aktører i Harstad etterfulgt av premieutdelig 

på Ludo  
- 20:00 - Samskipnaden arrangerer digital live bingo? Gjennomføres på Ludo? 
- Ludo har åpent for studentene. 

 

- Torsdag 19. 
- 17:00-18:00 Zumba utenfor UiT med Christina Lall har Actic Harstad 
- 19:00 Ølsmaking med Harstad bryggeri 
- Ludo har åpent for studentene - spillkveld? Karaoke? 

 

- Fredag 20.  
- 11:30 Havbading i samarbeid med Havbadeklubben Harstad 
- 16:00 Tredje ribtur  
- 17:30 Fjerde ribtur 
- 20:00 - Konsert 1 på Ludo – kjendis? Evt. Livekonsert på Ludo? 
- 23:00 - Konsert 2 på Ludo – kjenids? Evt. Livekonsert på Ludo? 

- Billettkjøp på forhånd på nett - førstemann til mølla - fadderbarn må 
prioriteres.  
 

- Lørdag 21. 
- 12:00 Topptur til Keipen (buss?)  
- 12:00-16:00 HSI og Oppstyret arrangerer aktiviteter i hallen?- Ser på mulighet 

til en slags meetup på kvelden ett eller annet sted. 
- 19:00 Temafest på Ludo (påmelding, første mann til mølla)  

 

- Søndag 22. 
- 12:00-17:00 Grottevanding til Trollkirka (påmelding) 
- 19:00 Konsert på parkeringsplassen eller drive-in kino (?) 
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Vedtekter for Oppstarten – 

fadderordningen ved UiT i Harstad. 
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Om foreningen 
Oppstarten er en frivillig studentforening ved UiT i Harstad og ble stiftet 10.10.2018. 

Oppstarten er en frittstående interesseorganisasjon og er en politisk og religiøst uavhengig forening.  

Formål 
§1 

Oppstarten er en studentforening hvis formål er å ta imot nye studenter ved UiT i Harstad ved 

starten på nytt studieår hver høst og gi dem en god start på studietilværelsen. Dette gjøres gjennom 

å lage et variert og innholdsrikt program og plassere nye studenter som vil være med på 

faddergrupper sammen med erfarne studenter. Oppstarten skal fokusere på inkludering, raushet og 

respekt.  

 

Målsettinger 
§1 

• Tilby alle nye studenter på bachelorutdanningene, samt nye internasjonale studenter, tilbud 

om å være med i en faddergruppe under Oppstarten 

• Tilby studenter ved andre studier (f.eks master i økonomi og administrasjon) å være med i en 

faddergruppe, hvis studenter fra de aktuelle studiene har registrert seg som fadder.  

• Skape et innholdsrikt og variert program for Oppstarten. 

• Rekruttere faddere som innehar riktig motivasjon for å være med på Oppstarten.  

• Gi faddere god opplæring og informasjon for å sikre at de er godt rustet til å ta imot de nye 

studentene.  

• Promotere verdier som inkludering, raushet og respekt, og fokusere på AnsvarsFull og 

Lykkepromille.  

Medlemskap 
§1 

Alle bachelor-studenter ved UiT i Harstad som har betalt semesteravgift har stemmerett på 

generalforsamlingen, og 1. og 2. års studenter kan stille til valg under generalforsamlingen eller 

registrere seg som fadder. Masterstudenter kan også registrere seg som fadder.  

 

Organisering 
§1 

Generalforsamlingen er Oppstartens øverste organ. Generalforsamlingen skal holdes hver høst etter 

Oppstarten er avviklet, og senest innen utgangen av oktober.  På generalforsamlingen skal rapport 

for Oppstarten legges frem, herunder økonomi, antall faddere, antall deltakende fadderbarn, 

oppmøte på arrangementer etc. Det skal også avholdes valg av nytt styre til neste periode.  
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§2 

Generalforsamlingen fatter ved simpelt flertall. Ingen medlemmer har mer enn en stemme og 

stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.  

§3 

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles hvis minimum 1/3 av medlemmene krever det eller 

styret finner det nødvendig.  

§4 

Innkalling til generalforsamling skal skje minimum to uker før generalforsamlingen. Sakspapirer skal 

være tilgjengelig på www.oppstarten.no minimum en uke før generalforsamlingen. 

Vedtektsendringer som skal stemmes over på generalforsamlingen må være styret i hende minimum 

en uke før generalforsamlingen og vedtektsendringer kan bare skje når 2/3 av de oppmøtte 

medlemmene stemmer for endringen.  

§5 

Generalforsamling annonseres på www.oppstarten.no, Oppstartens Facebook-side og ved oppslag på 

universitetet.  

Styrets sammensetning 
§1 

Styret i Oppstarten, kalt Oppstyret, består av fem personer, med følgende sammensetning og 

oppgaver:  

Leder 
Leder har det juridiske og økonomiske ansvaret. Leder innkaller og leder styremøter. Leder er 

Oppstartens ansikt utad, og har ansvar for kommunikasjon med UiT i Harstad, Samskipnaden, 

Campustinget, Ludo Bar & Scene, AnsvarsFull og andre samarbeidspartnere. Det er leders 

overordnede ansvar å sørge for at alle personer i styret jobber etter foreningens formål og deres 

konkrete stillingsbeskrivelser, samt ivaretar foreningens gode rykte. Leder har signaturrett.  

Nestleder 
Nestleder er leders stedfortreder. Nestleder er referent på styremøter. Ansvarlig for innkalling og 

gjennomføring av generalforsamling. Nestleder har et særlig ansvar for å innhente sponsoravtaler. 

Ansvar for å planlegge og arrangere fadderkurs i løpet av mai/juni i samarbeid med fadderansvarlig.  

Økonomiansvarlig 
Ansvar for å lage foreningens budsjett og innsending av søknad om midler i samarbeid med leder. 

Legge frem budsjetter og regnskap ved generalforsamling. Lage rapport til aktører som har bidratt 

med midler, e.g. Campustinget, Samskipnaden eller FriFond. Ansvar for bilagsføring og foreningens 

konto, og skal sikre en sunn økonomisk drift av foreningen.  

Kommunikasjonsansvarlig 
Ansvarlig for oppdatering av nettside og publisering på sosiale medier. Ansvarlig for oppdatering av 

fadderkontrakt, retningslinjer for faddere og andre dokumenter som legges ut på nettsiden. Ansvar 

for å svare på henvendelser på sosiale medier og epost. Ansvar for å lage materiell som plakater, 

bannere, flyers, brosjyrer o.l.  

http://www.oppstarten.no/
http://www.oppstarten.no/
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Fadderansvarlig 
Ansvarlig for å holde oversikt over registrerte faddere og sende ut informasjon til faddere om 

fadderkurs, oppmøte til studiestart og annen relevant informasjon som fadderne skal ha før og under 

Oppstarten. Fadderansvarlig har også et særlig ansvar for rekrutteringen av faddere.  

Ansvar for å planlegge og arrangere fadderkurs i løpet av mai/juni i samarbeid med nestleder.  

Det er fadderansvarliges overordnede ansvar å sikre at fadderne jobber etter foreningens formål og 

målsettinger.  

§2 

Styret har et felles ansvar for å utarbeide programmet for Oppstarten. Alle bidrar i rekruttering, 

fadderkurs, oppstartsmøte og gjennomføring av Oppstarten. Styrets medlemmer må være på plass 

senest en uke før studiestart, for å få på plass de siste forberedelser.  

Styremedlemmer som har praksis i løpet av perioden de innehar styreverv, må ikke aktivt søke om å 

få praksis utenfor Harstad. De oppfordres også til å ha dialog med praksiskonsulent og ytre ønske om 

å få holde sin praksis i Harstad, for å sikre at styret har mulighet til å holde fysiske møter i 

planleggingsarbeidet med den kommende Oppstarten.  

§3 

Styret er beslutningsdyktige når 3/5 av styremedlemmene er tilstede. Saker i styret vedtas med 

simpelt flertall. Hvis det ved avstemming blir stemmelikhet, har leder dobbeltstemme.  

§4 

Styrets leder, eller nestleder i leders fravær, eller den styrets leder bemyndiger, har signaturrett på 

vegne av foreningen ved avtaler med eksterne parter som binder foreningen på noen som helst 

måte.  

§5 

Alle styreverv i Oppstarten er ulønnet og forplikter seg til å sitte i minimum en periode. 

Generalforsamling holdes hvert år etter Oppstarten og innen utgangen av oktober. En periode er 

tiden mellom to generalforsamlinger.  

 

 

 

 

Økonomi 
§1 

Foreningens midler skal kun brukes i henhold til foreningens formål. 

§2 

Det skal alltid foreligge budsjett og regnskap for foreningens midler, med tilhørende bilag. Budsjett 

og regnskap gjennomgås og godkjennes på generalforsamling. Det må også sendes rapport på brukte 
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midler til Campustinget, Samskipnaden og andre Oppstarten har fått midler fra for den gjeldende 

perioden.  

§3 

Utbetalinger skal alltid godkjennes av leder – eller leders stedfortreder – i tillegg til 

økonomiansvarlig.  

§4 

Økonomiansvarlig plikter å informere styret fortløpende om økonomibruken.  

Generalforsamling 
§1 

Generalforsamlingen er foreningens øverste organ.  

§2 

Generalforsamling skal holdes hver høst etter Oppstarten er avviklet og senest innen utgangen av 

oktober.  

§3 

Generalforsamling fatter vedtak ved simpelt flertall. Ingen medlemmer har mer enn en stemme og 

stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.  

§4 

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles hvis minimum 1/3 av medlemmene krever det, eller 

styret ser det nødvending.  

§5 

Innkalling til generalforsamling gjøres i form av Facebook-arrangement, samt informasjon på 

nettsiden og på oppslag på universitetet. Innkallingen skal gjøres senest to uker før 

generalforsamlingen. Sakspapirer legges ut på nettsiden senest en uke før generalforsamlingen. 

Vedtektsendringer som skal stemmes over på generalforsamlingen må være hele styret i hende 

minimum en uke før generalforsamlingen og vedtektsendringer kan bare skje når 2/3 av de 

oppmøtte medlemmene stemmer for endringen.  

 

 

§6 

Saksliste for generalforsamling skal ha følgende faste punkter:  

a) Valg av ordstyrer 

b) Valg av referent 

C) Valg av protokollunderskrivelse 

d) Godkjenning av regnskap for forrige periode 
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e) Beretning for Oppstarten 20xx 

f) Valg av styremedlemmer 

g) Eventuelt 

 

§7 

Generalforsamlingen ledes av en utpekt ordstyrer. Det er ikke krav om at denne personen er medlem 

av foreningen.  

Valg 
§1  

En valgperiode trekker seg fra en generalforsamling til neste, e.g. 10.10.2018 – 02.10.2019 

§2 

Alle medlemmer av foreningen kan stille til valg 

§3 

Alle valg ved generalforsamlingen skal foretas ved skriftlig votering, med mindre noen fremmer 

forslag om annet.  

§5 

Det velges nytt styre på generalforsamlingen. Hvert styremedlem velges for en periode av gangen, og 

kan maksimalt sitte to perioder.  

§6 

Alle verv i styret velges på generalforsamlingen. Hvis det på generalforsamlingen ikke stiller 

kandidater til alle verv, kan styret supplere inn nye medlemmer. Supplering av verv må foregå ved 

votering på styremøte.  

Generalforsamlingen må minimum velge leder og et styreverv utover ledervervet. 

 

 

 

Mistillit 
§1  

Mistillitsforslag kan stilles mot et styremedlem eller hele styret. 

§2  

For at et mistillitsforslag skal realitetsbehandles kreves det at minst 5 av foreningens medlemmer 

signerer mistillitsforslaget. 

§3  
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Anonyme mistillitsforslag forkastes. 

§4  

Mistillitsforslag skal begrunnes skriftlig. 

§5  

Personen(e) det reises mistillit mot skal bekjentgjøres om forslaget så snart som mulig etter at 

forslaget er fremmet. 

§6  

Mistillitsforslag skal behandles på Generalforsamlingen og vedtas med 2/3 flertall.  Dersom det er 

hensiktsmessig skal det kalles inn til ekstraordinær Generalforsamling. Mistillitsforslag skal alltid 

behandles av ekstraordinær Generalforsamling dersom det er mer enn to (2) måneder frem til neste 

ordinære Generalforsamling. 

§7  

Dersom mistillit vedtas fratrer personen sitt verv og/eller medlemskap med umiddelbar virkning.   

Dersom det vedtas mistillit mot hele styret overtar Samskipnaden ansvaret frem til nytt styre er på 

plass, med mindre de velger å påberope §2 – Oppløsning. 

 

Oppløsning 
§1 

Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på generalforsamling 

stemmer for at foreningen skal oppløses. Sak om oppløsning må være meldt inn til ordinære 

saksfrister i forkant av generalforsamlingen.  

§2 

I særlige tilfeller kan Samskipnaden kan gå inn og oppløse foreningen, hvis de mener at foreningen 

ikke driftes på en måte hvor de oppnår sitt formål og sine målsettinger godt nok, eller på en slik måte 

at det går ut over mottakelsen av nye studenter.  

§3 

Ved oppløsning av foreningen vil midler og eiendeler forvaltes av Samskipnaden, som plikter å bruke 

midlene til samme formål som foreningen hadde.  

 

Særskilt 
§1 To av medlemmene av oppstartgruppen innehar verv som henholdsvis leder og 

kommunikasjonsansvarlig. Det vil derfor under stiftelsesmøtet, Oppstartens første valg av 

styremedlemmer, 10.10.2018 være mulig å stille til valg som nestleder, økonomiansvarlig og 

fadderansvarlig. Dette faller bort ved valget høsten 2019 og påfølgende valg. 
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