
 

Saksnummer 0120 Dato 22.01.2020 
Sak Innkalling og godkjenning av 

protokoll fra forrige møte 
Saksbehandler Tone 
Innstilling Godkjennes 

 
Møteinnkalling 
Møte nr. 1.  
Onsdag 29. januar 2020 kl. 15:30 - 17:00  
Klasserom 5  
Pizza fra kl. 15:00 
Dugnad på CT-kontoret etterpå  
 
Tid: Onsdag 29. januar 
Kl. 15.30-17.00 
Sted: Klasserom 5 

Ved frafall gi beskjed til ctih@uit.no 
senest 5 dager før møtet.  
Ved akutt sykdom meldes frafall til 
tone.christoffersen@samskipnaden.no / 
95755203 med en gang sykdom oppstår. 
 

 
Jørgen Arntzen  
Rune W. Olsen  
Leni Rask  
Even Aronsen 
Marte R. Bjørkheim  
Tone Marit L. Eira 
Valérian Penzo 
 
Varamedlemmer:  
Fredrik D. Jore 
Kristoffer H. Nystad 
Christopher Amenya 
Oliwia Bakos 
 

Det vil bli servert pizza før møtet fra kl. 15:00 på klasserom 5 hvor medlemmer og 
varamedlemmer kan møtes for mat og sosialt samvær før møtet. 

Saksliste:  

0120      Godkjenning av innkalling og referat 
0220      Orienteringssaker 
0320      Årsmelding og regnskap 2019 
0420      Revidering dokumenter vår 2020 
0520      VEL-søknader  
0620      Valg 2020 
0720  Valg av fagdagsansvarlig 
0820      Eventuelt 

mailto:ctih@uit.no
mailto:tone.christoffersen@samskipnaden.no


 

Saksnummer 0120 Dato 22.01.2020 
Sak Innkalling og godkjenning av 

protokoll fra forrige møte 
Saksbehandler Tone 
Innstilling Godkjennes 

 
Protokoll møte 8 onsdag 4. desember 2019 kl. 15:30 

Medlemmer tilstede: Jørgen Arntsen, Rune W. Olsen, Marte R. Bjørkheim, Fredrik D. Jore, 
Even Aronsen, Kristoffer H. Nystad og Oliwia Bakos   
 
Andre tilstede: Tone Christoffersen (ref.) 
 
Sak 3819:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll fra forrige møte 
 
Vedtak: Innkalling, sakspapirer og protokoll godkjent. 
 
Sak 3919:  Orienteringssaker 
 
Rapport fra tillitsvalgtmøte 
Det ble gjennomført møte for tillitsvalgte onsdag 20. november. Det var ikke så stort 
oppmøte denne gang. Per Gunnar Johansen fra Samskipnaden hadde noen orienteringssaker. 
Det lages forslag til møteplan for våren 2020 til neste møte. 
 
Foreløpig evaluering juleball 
Juleballet 29. november ble vellykket. De internasjonale studentene fikk gratis inngang. Folk 
var veldig fornøyde. Maten var god, lokalet var fint pyntet og underholdningen var bra (litt 
bomskudd fra stand-upkomiker riktignok) Det var ikke særlig godt besøkt på afterparty på 
Ludo etterpå. Juleballkomiteen har fått gavekort som takk for innsatsen. Rapport og 
regnskap leveres til godkjenning på neste CT-møte.  
 
Evaluering Eksamenshund 
Et supert tiltak som vi fikk strålende tilbakemeldinger på. Den første uka var det god 
interesse, men markedsføringen på runde to kunne vært bedre. Kommer tilbake til om dette 
er noe vi gjentar til våren.  
 
Endring organisasjonskonsulenter  
Frem til nå har det vært en deling på organisasjonskonsulentjobben mellom Samskipnadens 
to velferdskoordinatorer. Fra januar 2020 overtar Tone Christoffersen som 
organisasjonskonsulent for CTiH. Det betyr at det fra nyttår er samme kontaktperson som 
følger opp møteaktivitet, handlingsplaner og økonomi. Det legges opp til fast kontortid for 
org.kons på CT-kontoret etter nærmere avtale med leder.  
 
Vedtak: Orienteringssaker tas til orientering.  
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Sak Innkalling og godkjenning av 

protokoll fra forrige møte 
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Innstilling Godkjennes 

 
Sak 3519:   Status regnskap pr 31.10.19 
 
Saken ble utsatt fra forrige møte og gjennomgått nå.  Pr 31.10.19 er det brukt rundt 55 000 
kr av driftsmidler for 2019. Faktura for bl. a Piateed, profileringsartikler og et par 
reiseregninger er ikke mottatt og ført pr nå. I tillegg gjenstår utlegg for julebord.  
 
Reiseregninger for tillitsvalgte som dro til Tromsø på kurs er utbetalt og ført i posten 
reiseregninger. Derfor er også posten «Tillitsvalgtarbeid» ubrukt.  
 
Det legges en plan for bruk av resterende midler, blant annet til profilering og seminar for CT 
 
Vedtak: Saken er tatt til orientering 
 
Sak 4019:   Seminar Campustinget, Svolvær januar 2020 
 
I januar 2020 gjennomfører vi et strategiseminar for Campustinget i Harstad. Dette blir en 
pilot, og ønsket er at det legges inn fast seminar for CT i august hvert år. På seminaret vil vi 
gjennomgå Campustingets roller, ansvar og strategier for det kommende året.  
 
Forslaget nå er å ta Hurtigruta fra Harstad til Svolvær, gjennomføre seminarprogram om 
bord og fortsette seminaret i Svolvær dagen etter med retur ettermiddagstid. 
Organisasjonskonsulent for Studentparlamentet Stine-Andrea Hasselberg er invitert til å 
delta, og assisterer CTs org.kons i utforming av innhold og program. 
 
Økonomisk liegger budsjettskissen på ca 50 000 kr forutsatt at alle kan delta. Deler av dette 
dekkes fra driftsmidler, og vi ser på muligheten for at NSO og Samskipnaden kan finansiere 
resten.  
 
Campustinget var positive til forslaget om strategiseminar, og ønsket fokus på våren 2020 
når det gjaldt aktiviteter. Org.kons setter opp datoforslag i fb-gruppa sånn at hotell og 
hurtigrute kan bestilles nå før jul.  
 
Vedtak: Saken er tatt til orientering  
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Sak 4119:  Møtekalender våren 2020 
 
Møtekalender for våren 2020: 
 
15.01  AU-møte 
29.01 CT-møte 
12.02 AU-møte 
26.02 CT-møte 
11.03 AU-møte 
25.03  CT-møte 
15.04 AU-møte 
29.04  CT-møte 
 
Vedtak: Møtekalender for våren 2020 ble vedtatt 
 
Sak 4219:  Eventuelt 
 
Sak 1: Dugnad 
Det har blitt ryddet en del på kontoret nå etter juleballet, men det er fremdeles mulig å få 
ryddet bedre. Blant annet er det mye gamle papirer som med fordel kan makuleres. Det 
legges opp til felles dugnad for å rydde kontoret etter møtet 29. januar.  
 
 
Møtet hevet kl. 16:10 
 
Julebord for Campustinget i Harstad ble gjennomført på Big Horn Steakhouse rett etter 
møtet. Veldig koselig! Tusen takk for i år – og god jul!  
 
Tone Christoffersen     Jørgen Arntzen  
Referent 
 
 
 



 

Saksnummer 0220 Dato 22.01.2020 
Sak Orienteringssaker 

Saksbehandler Tone / Jørgen 
Innstilling Tas til orientering 

 
 

• Fritak fra verv: Even Aronsen 

Even Aronsen ble utnevnt som politisk rådgiver til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn 
24.01.2020, og har søkt om fritak fra verv som medlem av Campustinget.  

• Levende campus   

• Evaluering Svolværtur 

• Møteplan tillitsvalgtmøter vår 2020 

• VEL-midler og manglende innbetaling fra UiT 

• Rapport og regnskap Juleball 2019 

Juleballet 29. november ble vellykket. De internasjonale studentene fikk gratis inngang. Folk var 
veldig fornøyde. Maten var god, lokalet var fint pyntet og underholdningen var bra (litt 
bomskudd fra stand-upkomiker riktignok) Det var ikke særlig godt besøkt på afterparty på Ludo 
etterpå. Juleballkomiteen har fått gavekort som takk for innsatsen. Jørgen lager en 
oppgaveoversikt til neste komité.  

Juleball 2019 - regnskap

Kostnader
Mat 47 619,00kr                
Pynt 7 640,69kr                  
Underholdning 12 000,00kr                
Diverse 2 565,00kr                  
Sum 69 824,69kr                

Inntekter
Billettinntekt  9 500,00kr                  
VEL-midler overført 14.01.20 14 000,00kr                
VEL-midler mangler pr 22.01.20 46 324,69kr                
Sum 69 824,69kr                

Balanse -kr                             

Campustinget har tidligere vedtatt å støtte arrangementet med VEL-midler.  

Totalt kr 60 324,69 overføres i støtte til juleball 2019.  

Forslag til vedtak: Orienteringssaker tas til orientering.  



 

Saksnummer 0320 Dato  23.01.20 
Sak Årsmelding og regnskap 2019  

Saksbehandler Jørgen og Tone 
Innstilling Vedtas 

 

  
 

 

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 

Regnskap 2019 – drift  

Regnskapet for 2019 er godkjent av leder og organisasjonskonsulent, og viser et overskudd på kr 
71 907,93. For 2019 er det ført separate regnskap for driftsmidler og VEL-midler.  

Noter til regnskap 2019  

1)  Refusjoner fra Samskipnaden og fra Studentparlamentet for reiseregninger  

2)  VEL-midler Juleball. Da VEL-milder for 2019 ikke er overført fra UiT pr 22.10, har CTiH lagt ut 
for kostnader knyttet arrangementet. Disse er ført i posten Andre sosiale tiltak og gjør at det 
blir et avvik opp mot budsjettert.  

3) Diverse kostnader er abonnement nettside og domenenavn, samt et kostbart abonnement 
på Harstad Tidende.  

4)  Høsten 2019 ble det ikke avholdt kurs for tillitsvalgte i Harstad. Disse ble gjennomført av 
instituttene og tillitsvalgte reiste til Tromsø for å ta kurset. CTiH dekket reisekonstnader for 
enkelte av disse og det er ført i posten Reisekostnader. 

5) Kostnad her knyttes til utlegg under Karrieredagen 2019. 

6) I denne posten er det ført kostnader til foredrag med Piateed og eksamenshund. 

7) Et lite overforbruk på promotering som skyldes at bestillingen av webcamcover ble fakturert i 
desember. Vi mottok disse i januar. 

8) Budsjett 2019 inneholder poster som Dodraugen, Budsjettkomité, Studentkjøkken, gaver, 
kursmidler, representasjon og godtgjørelse AU-møter. Budsjettpostene har ikke ligget i 
regnskapsskjema og der det har vært kostnader, er dette ført i andre poster. Eksempelvis er 
kostnader tilknyttet Dodraugens møter ført under «Servering møter» 

9) Regnskap for 2019 viser et overskudd på kr 71 907,93,- Deler av overskuddet ble brukt til 
strategisamlingen i Svolvær i januar. 

 

 

 

 

 

 



 

Saksnummer 0320 Dato  23.01.20 
Sak Årsmelding og regnskap 2019  
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Campustinget i Harstad - Regnskap 2019 

     
 

Budsjett 2019 Regnskap 2019 Differanse Note 
Driftsinntekter         
Driftsktilskudd Studentparlamentet  kr  169 000,00   kr    169 000,00   kr                -      
Refusjoner  kr                -     kr      17 482,40   kr   17 482,40  1) 
VEL-midler Juleball  kr                -     kr      60 324,69   kr   60 324,69  2) 
På konto 01.01.19  kr                -     kr      13 988,62   kr   13 988,62    
          
Driftskostnader         
Andre honorarer  kr                -     kr                   -     kr                -      
Kontorutgifter  kr      3 000,00   kr        1 232,47  -kr     1 767,53    
Diverse kostnader  kr      5 000,00   kr        8 009,00   kr     3 009,00  3) 
Telefon  kr      4 000,00   kr                   -    -kr     4 000,00    
Porto  kr                -     kr                   -     kr                -      
Reisekostnader  kr    20 000,00   kr      15 862,50  -kr     4 137,50  4) 
Servering møter  kr    13 000,00   kr      13 664,83   kr        664,83    
Servering utadrettet virksomhet  kr                -     kr                   -     kr                -      
Konferanser og seminarer  kr    10 000,00   kr           587,00  -kr     9 413,00  5) 
Overlapp  kr                -     kr                   -     kr                -      
Valgavvikling  kr      8 000,00   kr        5 396,40  -kr     2 603,60    
Aksjoner og prosjekter  kr      8 000,00   kr      15 645,00   kr     7 645,00  6) 
Promotering  kr    32 600,00   kr      36 412,50   kr     3 812,50  7) 
Andre sosiale tiltak  kr    17 000,00   kr      91 907,03   kr   74 907,03  2) 
Andre budsjettposter ført i andre 
poster  kr    48 000,00   kr                   -    -kr   48 000,00  8) 
            
Finansinntekter            
Renteinntekter  kr                -     kr            37,05   kr          37,05    
Finanskostnader           
Betalingsgebyrer  kr        400,00   kr          134,00  -kr        266,00    
            
Sum driftskostnader  kr  169 000,00   kr    188 887,78   kr   19 887,78    
            
Sum inntekter  kr 169 000,00   kr    260 795,71   kr   91 795,71    
Sum kostnader  kr 169 000,00   kr    188 887,78   kr   19 887,78    
            
Resultat  kr                -     kr      71 907,93   kr   71 907,93  9) 
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Regnskap VEL-midler 2019 

For 2019 har ikke Campustinget i Harstad mottatt overføring av VEL-midler fra UiT tross iherdig mas. 
Dette har medført at vi ikke har hatt mulighet til å markedsføre ordningen i stor grad. Det har vært 
avslått flere søknader som ikke har oppfylt kriteriene.  

Tilskudd i 2019 er gitt til Oppstarten, som returnerte tildelte midler da kostnad for aktivitet ble 
dekket av andre, samt til HSI. Juleballet mottok samlet tilskudd på kr 60 324,69  

Kontoutskrift Bevegelse Sum Forening Kommentar
31.01.2019 Overført fra 2018 15 514,66
31.03.2019 Velmidler tildelt møte nr 3 -8000 Oppstarten
30.06.2019 Velmidler tildelt møte nr 6 -3300 HSI
25.09.2019 Tilbakebetaling VEL-midler 8000 Oppstarten Kostnaden ble dekket av andre
21.10.2019 Tilbakebetaling FAST-midler 2185,06 Oppstarten Feiloverføring 
01.12.2019 På konto pr 01.12.19 14 399,72

Retur FAST-midler -2185,06 Oppstarten ikke overført pr 28.01.20 da vi mangler penger fra UiT
Velmidler tildelt Juleball 2019 46 324,69 CTiH ikke overført pr 28.01.20 da vi mangler penger fra UiT

15.01.2020 Juleball - delsum 14 000   

 

 

 Forslag til vedtak: Campustinget godkjenner årsmelding og regnskap for 2019 
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REVIDERING AV DOKUMENTER VÅR 2020 

Det er behov for en prosess rundt revidering av følgende dokumenter for våren 2020: 

• Vedtekter (endring budsjettkomité til AU) 

• Forretningsorden (vedtatt forettningsorden utgikk 30.06.2017)  

• Kontorreglement (endring budsjettkomité til AU) 

• Retningslinjer VEL-midler (budsjettkomité til AU, språkvask og forenkling av søknadsprosess) 

I tillegg er det ønskelig å påbegynne en ny strategiplan for Campustinget som er mer spisset og 
konkret enn den gjeldende strategiplanen som gjelder frem til 2021.  

Dokumentene er vedlagt utsendelsen og Campustinget gjør en arbeidsfordeling på hvem som følger 
opp hvilke dokumenter og til hvilke CT-møter våren 2020 disse skal vedtas endret.  

Forslag til vedtak: Arbeidsfordeling på oppfølging av endringsprosess vedtas.  

 

  



 

Saksnummer 0520 Dato 23.01.20 
Sak VEL-søknader 

Saksbehandler Jørgen 
Innstilling Åpen  

 

  
 

 

HSI har levert to VEL-søknader pr 22.01.20 

- Brattkortkurs, kr 4 000,- 

- Årsfest for styret, kr 6 000,- 

Søknad 1:  

 

 
Søknad 2: 

Søknad om VEL-midler til årsfest for styret og støttespillere i 
HSI. 
 
Leder og nestleder i HSI ønsker å arrangere en årsfest for styret og støttespillerne som får HSI 

til å fungere. For anledningen ønsker vi å starte kvelden på en restaurant og avslutte med en 

sosial aktivitet arrangert av Aktiv Events/FunParks. Hvilken aktivitet dette blir er ikke satt, 
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alternativene er enten laser tag eller escape room som begge ligger på 275kr per person (m/ 

forbehold om at alle inviterte deltar).  

Midlene som blir søkt om går til for å dekke middag m/alkoholfri drikke og aktivitet. Alkohol 

må eventuelt dekkes av deltageren selv. Om alle inviterte deltar blir vi 8 personer. Regnet 

middag 400,- per person, aktivitet 275,- per person ønsker HSI å få tildelt 6000,- for 

gjennomføring av arrangementet. HSI gjør en fantastisk jobb for studentmiljøet i Harstad og 

er Campus Harstad sin største og mest aktive studentforening, derfor føler leder og nestleder 

at de frivillige som bidrar i foreningen fortjener en ekstra påkjennelse for sin innsats.  

 

Deltagere 8 
Middag  400,- 
aktivitet 275,- 
Sum 5400,- 
Sum inkl. 
Eventuelt 

6000,- 

 

(resterende beløp vil bli tilbakebetalt til Campustinget i Harstad.) 

 

Leder                                                                                     Nestleder 

Tord Hillestad                                                                      Fredrik Dolva Jore 

 

Søknadene har ikke vært behandlet i AU, og det er derfor en åpen innstilling på disse. 

 

Forslag til vedtak: åpen  
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Sak Valg 2020 

Saksbehandler Jørgen 
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VALG 2020 

Valgperioden er satt til 2. – 12. mars og det skal velges 7 medlemmer og 4 varamedlemmer til 
Campustinget i Harstad. I tillegg skal det velges 2 representanter og 2 vara til Stuentparlamentet i 
Tromsø. Frist for å stille som kandidat er satt til 16. februar.  

I møtet setter vi opp plan for rekrutteringstiltak fremover samt gjennomføring av valget.  

Forslag til vedtak: Campustinget vedtar plan for rekruttering av kandidater og gjennomføring av 
valg 2020.  
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Sak Valg av fagdagsrådgiver  
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VALG AV FAGDAGSRÅDGIVER 

Even Aronsen ble utnevnt som politisk rådgiver til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn 
24.01.2020, og har søkt om fritak fra verv som medlem av Campustinget.  

Campustinget trenger ny Fagdagsansvarlig som bidrar inn i komiteen til Karrieredagen 2. april.  

Forslag til vedtak: Campustinget velger xx som Fagdagsrådgiver 
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