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Møteinnkalling 
Møte nr. 6 onsdag 9. oktober 2019 kl. 15.00 – 16.00 Klasserom 2 
NB! Pizza fra 14.45. 

Tid: Onsdag 9. oktober 
Kl. 15.00-16.00 Sted: 
Klasserom 2 

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. 14:45 på klasserom 2 hvor medlemmer 
og varamedlemmer kan møtes for mat og sosialt samvær før møtet.   

Saksliste: 

Sak 2919: Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll fra forrige møte 
Sak 3019: Orienteringssaker 
Sak 3119: Juleball 2019 
Sak 3219: Eventuelt 
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Sak 2919:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll fra forrige møte 
 
 

Protokoll møte 5, tirsdag 10. september 2019 kl. 15.30  

Medlemmer tilstede: Even Aronsen, Jørgen Arntsen, Rune W. Olsen, Leni Rask, Kristoffer H. Nystad, 
Marte R. Bjørkheim, Fredrik D. Jore 
 
Andre tilstede: Vegard Olsen, Tone Christoffersen  
 
Sak 2419:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll fra forrige møte 
 
Vedtak: Innkalling, sakspapirer og protokoll godkjent. 
 
Sak 2519:  Orienteringssaker 
 
CT-leder Jørgen Arntzen orienterer om Oppstarten, kurs for tillitsvalgte og muligheten for 
terapihund.  
 
Gjennomgang av liste med nye tillitsvalgte. Ikke fullt oppdatert, da flere har meldt seg etter 
utsending av sakspapirer.  
 
Rapport fra generalforsamlingen til HSI. 
 
Orienteringssaker tas som orientering 
 
 
Sak 2619:  Valg av kommunikasjonsrådgiver  
 
 
Ingen stiller til valg. AU forbeholder seg retten til fullmakt, hvis det ikke strider med vedtekter. AU ser 
på muligheten til å engasjere noen utenfor AU. Det optimale er å finne en student 1. års student, som 
muligens vil melde seg til valg våren 2020.  
 
Vedtak: Organisasjonskonsulent sjekker om fullmakt strider med vedtekter.  
 
Sak 2719:  Taushetserklæring  
 
Samtlige som er tilstede har signert taushetserklæring. 
 
 Sak 2819:  Eventuelt 
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Sak 1:David Bergkvist er valgt av CT som studentrepresentant for instituttrådet for vernepleie  
 
Sak 2: Søknad fra tillitsvalgt Lillian Amundsen ved Internasjonal Beredskap UiT. 
Se vedlegg. 
 
Vedtak: CT avviser søknaden, og oppfordrer søker til å søke på nytt til et mindre kostbart 
arrangement i nærområdet . CT gir tilbakemelding på oppsatt budsjett og planleggingen.  
 
Sak 3: Marthe R. Bjørkheim har vært i dialog med Barnas Trygghet, som jobber opp mot barns 
rettsikkerhet, vold og overgrep. Hun foreslår å arrangere et arrangement hvor Barnas Trygghet 
holder et foredrag ved UiT campus Harstad. Hun informerer også om at Ansvarsfull har nye midler. 
 
Vedtak: CT stiller seg positiv til forslaget. AU gir Marthe R. Bjørkheim fullmakt til å ta saken videre. 
Hun og Even Aronsen sjekker interesse på instituttene. Ved gjennomførelse, dekker CT 
reisekostnader.   
 
Sak 4: CT-leder vil finne ut hva Studentsamskipnaden har å tilby campusene under samskipnad-
workshop 13.09.19 i forhold til campusutviklingsplanen, veien etter at UiT har kjøpt Havnegata 8, og 
andre tilbud.  
- 1: Leder tar opp hva CT ønsker angående studentboliger og nytt studenthus. 
- 2: Dan Terje som er bærekraftpilot har foreslått mindre plastbruk i kafé og app mot matsvinn. 
 
Sak 5: Org.kons og informering 
- 1: Org.kons foreslår flere aktiviteter under verdensdagen for psykisk helse 10.okt som yoga, 
foredrag, studentlivkveld. CT-leder nevner at Rikke Rindahl er gira på å gjøre noe ekstra.   
- 2: Nye t-skjorter og gensere til CT. Samtlige som er tilstede skriver seg på skjema for størrelser. 
-3: Bilder til nettside tas av nestleder etter møtet  
 
Sak 6: Møteplan for høsten 
9.okt, 13.nov, 4.des 
Tidspunkt for møter settes til 15.00 
 
Møtet hevet kl. 16.25 
 

Harstad, 24/09/2019        

Vegard Olsen     Jørgen Arntzen
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Sak 3019:  Orienteringssaker 
 
Eksamenshund 
Jørgen har fått på plass avtale om eksamenshund.  
 
HSI og halleie 
HSI har ikke fått tildelt treningstid i Hålogalandshallen denne høsten, og det går ut over 
tilbudet på fotball og innebandy.  
 
Status valg kommunikasjonsansvarlig  
Det ble ikke valgt kommunikasjonsansvarlig på forrige møte og AU fikk i oppdrag å finne 
egnet person til denne jobben. Det er ingenting i vedtektene som tilsier at ikke en ekstern 
person kan inneha dette ansvaret.  
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Sak 3119:  Juleball 2019 
 
Vedlegg til saken: evaluering fra juleball 2017 og søknad om VEL-midler 2018.  
 
Juleballet 2019. Det er flere interesserte som vil være med i komite allerede.  
Juleballet er noe som de studentene som deltar på er veldig fornøyde med og det er noe vi 
må fortsette med. Tenker vi å gjøre det likt i fjor, eller skal vi gjøre noe annerledes?  
 
For å få til alt dette ønsker vi å sette ned en juleballkomite, og ber om at Campustinget 
godkjenner komiteens mandat. 
 
Juleballkomiteen skal 
 

• Bestå av fem studenter, hvorav en skal være representant fra Campustinget. Det skal 
også være en leder for komiteen. 

• Stå for innkjøp av pynt og lignende. 
• Opprigging og nedrigging 
• Stå for, eller anskaffe underholdning 
• Promotering og salg av billetter 
• Gjennomføring av arrangementet 

 
Juleballkomiteen skal i samarbeid med arbeidsutvalget; 
 

• Utarbeide et budsjett 
• Utarbeide regnskap som skal fremlegges for campusting og budsjettkomite 

 
 
Innstilling:  
 
Campustinget vedtar Julebalkomiteens mandat og gir AU fullmakt til å sette sammen 
komiteen. 
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Sak 3219:  Eventuelt  
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