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Møteinnkalling  
Møte nr. 1 onsdag 30 januar - 2019  kl. 16.00 – 18.00 
 

Tid: onsdag 30 januar 2019 

kl 16.00-18.00  

Sted: Klasserom 1 

Ved frafall gis beskjed til Vegard,  

tlf. 91602802,  

 

 

 

Even Aronsen 

Marte Ulriksen 

Jørgen Arntsen 

Camilla Fors 

Rune W Olsen 

Lillian Amundsen 

Simen Lindgaard 

Leni Rask 

 

Varamedlemmer: 

  

1. Marte Bjørkheim 

2. Essam Osman 

3. Bjørn Kristian Igeland 

4. Aleksander Øvre 

 

Det vil bli servert middag i kantina fra kl 15-16 hvor medlemmer og varamedlemmer kan 

møtes for sosialt samvær og middag/kaffe/mineralvann. 

 

Det vil ikke bli noe servering på møtet.  

    

Saksliste: 

 

Sak 0119: Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Sak 0219: Orienteringssaker 

Sak 0319: Valg 2019 

Sak 0419: Årsmelding og regnskap 2018 

Sak 0519: Eventuelt 
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Protokoll møte 8, onsdag 21 november 2018 kl. 16.00  

 
Medlemmer tilstede: Even Aronsen, Jørgen Arntzen (forlot møtet tidlig), Marte Bjørkheim, 

Rune W Olsen, Lillian Amundsen, Simen Lindgaard og Leni Rask. 

 

Andre tilstede: Vegard Olsen og Sonja Ulriksen. 

 

Sak 5118:  Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

 

Vedtak: Innkalling og protokoll godkjent. 

 

Sak 5218:  Orienteringssaker 

 

Vedtak: Orienteringssaker tas som orientering. 

 

 

Sak 5318:  Behandling VEL søknader  

 

Behandling av VEL søknader 

Hei, 

Juleballet nærmer seg og vi jobber hardt med å få ting på plass. Det vi har sett er at det er en 

betydelig økning i bespisning fra tidligere år, en økning på nærmere 25%. Dette var langt mer 

enn vi hadde sett for oss og vi ser oss nødt til å søke etter ytterligere midler for å få dette i 

havn. 

Juleballet er noe som vil glede alle studentene som deltar. Vi har planer om å flytte det ut i 

fojaeen for å skape et mer åpent og hyggelig arrangement. Nytt av året er at det også skal 

være underholdning under selv ballet og bespisningen. Dette legger vi ekstra penger i for å få 

kvalitet over det. Det vil også være behov for innkjøp av mer pynt, da vi ønsker å løfte dette 

et hakk. 

Derfor ønsker vi å søke om 7000 av de resterende velferdsmidlene. Med dette kan vi se at vi 

med sikkerhet holder oss innenfor det reviderte budsjettet for juleballet. 
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Inn 

Søknad om 7000,- i velferdsmidler 

til juleballet. 

Med vennlig hilsen 

Even Aronsen 

 

Vedrørende søknad om ytterligere 

velferdsmidler til Campustinget i 

Harstads Juleball Budsjettkomiteen 

innstiller til vedtak om godkjennelse 

av søknaden på ytterligere kroner 

7000,- med 4 stemmer for og det 

femte medlemmet samt vara inhabil. 

Dette arrangementet får støtte med 

fra før 43.000,-. Samlet sum blir 

kroner 50.000,-. 

 

Begrunnelse: 

Tidligere søknad ble innstilt 

godkjent med kroner 43.000,-. 

Kommentar: 

Arrangementet sorteres under velferdsmidler. 

 

Dan Terje Nytrem 

Leder, Budsjettkomiteen 

 

Vedtak: Campustinget stiller seg bak innstillingen til budsjettkomiteen og innvilger 

søknaden.   

 

Prosjektets formål: 

Julebord til VPL18 

Prosjektbeskrivelse 

Hei! 

Vi i julebord komiteen planlegger julebord for en hyggelig avslutning for høstsemester, kull 

18 vernepleie. Intensjonen med arrangementet er å styrke klassemiljøet og å ha fokus på 

inkludering, samhold og nye bekjentskap. Vi skal arrangere en kveld med teambuilding, 

underholdning og god mat. Det vil være tillatt å drikke alkohol, men det skal ikke stå i fokus. 

Vi skal være i klasserom 1 på skolen og planlagt dato 7. desember. 

Velferdsmidler 43000 
Billettinntekt 14400 

Sum 

Ut 

57400 

DJ Ludo 2500 

Bespisning 48100 

Pynt 2500 
Underholdning 1500 

Vask 6000 
Diverse 2000 

Sum 62600 

Totalt -5200 
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Budsjett 

Vi er 50stk i klassen, og Torbjørns catering leverer Juletapas til 325.- per person 

Hva? Post 

Mat 16.250.- 

Brus & gløgg 500.- 

Snacks 250.- 

Total 17.000.- 

 

Victor Fasseland 

Asbjørns Selsbanes Gate 13, 9405 

47843329 

Kontonummer. 2480 06 30815 

Vedrørende søknad om velferdsmidler til Julebord til VPL18 

Budsjettkomiteen innstiller til vedtak om ikke godkjennelse av søknaden på kroner 

17.000,med 5 stemmer mot godkjennelse. 

Begrunnelse: 

Vi anser at arrangementet er et lukket arrangement og ikke burde prioriteres per §6 punkt l. 

Kommentar: 

Arrangementet sorteres under velferdsmidler. 

Dan Terje Nytrem 

Leder, Budsjettkomiteen 

 

Vedtak: Campustinget stiller seg bak innstillingen til budsjettkomiteen og avviser 

søknaden.   

 

 

Sak 5418:  Ledige verv 

 

I desember skal det velges studentrepresentant til: 
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• Studentenes representant forskningsetisk utvalg  

• Studentenes representant i Barentsinstituttets styre 

• Studentenes representant i styret i senter for kvinne- og kjønnsforskning 

(KVINNFORSK) 

• Studentenes representanter i studentprestens råd (campus Tromsø) 

• Studentenes representanter i universitetets klagenemnd 

 

Informasjon om forskningsetisk utvalg:  

Forskningsetisk utvalg gir uttalelse i saker hvor det foreligger mistanke om brudd på 

forskningsetiske retningslinjer og kan også gi uttalelse om generelle spørsmål som gjelder 

forskingsetikk. Utvalget oppnevnes av universitetsstyret og har fem medlemmer med 

personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for 

lagdommere og tingrettsdommere. Fire av medlemmene skal være vitenskapelige tilsatte ved 

universitetet og en av disse skal ha fagkunnskap innenfor etikk. I saker som gjelder studier, 

skal det i tillegg være med to studenter. Universitetsdirektøren ved Avdeling for forskning og 

utviklingsarbeid er sekretariat for utvalget. 

 

Barentsinstituttet 

Fra sitt ståsted i Barentsregionen ønsker Barentsinstituttet å produsere kunnskap om 

nordområdene og om europeisk grenseområder som er relevant for regionen vi befinner oss, 

og for interasjonele aktører som er interessert i grense-problemstillinger og i nordområdene. 

Barentsinstituttet har som ambisjon å bygge fremragende kompetanse og ekspertise knyttet til 

grenser og grenseområder – Barentsregionen og andre steder. 

Forslag som kom frem i møtet: 

Leder oppfordrer CT til å informere andre studenter om ledige verv. Informasjon om 

ledige verv skal vises på skjermer på UiT, og bli lagt ut på Facebook.  
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Sak 5518:  Forslag om endring av retningslinjer FAST midler 

 

Retningslinjer for FAST-midler.  

FAST Harstad  
Foreninger – aktiviteter – studenter – tildelinger  

  

FAST Harstad er en ordning der studenter og studentforeninger på UiT Harstad kan søke 

tilskudd til drift og aktiviteter som skaper engasjement, trivsel og faglig og sosial utvikling på 

UiT Norges arktiske universitet i Harstad.   

  

Retningslinjer for FAST Harstad:  

  

§ 1  Formål.  

For å fremme studentvelferden blant studenter UiT i Harstad, har styret for Norges arktiske 

studentsamskipnad (heretter Samskipnaden) avsatt en årlig økonomisk ramme til ordningen 

FAST Harstad. FAST Harstad er finansiert av semesteravgift fra studenter på UiT i Harstad. 

Dette fordeles av Campustinget i Harstad (heretter CTiH). Det er et overordnet mål at midler 

fra FAST skal nå ut til foreninger og aktiviteter- arrangementer på initiativ av studenter ved 

UIT i Harstad. FAST-sekretariatet skal fordele 10 % av semesteravgiften ved Samskipnaden i 

Harstad.  
  
§ 2  Godkjente søkere.  

Godkjente søkere er  
1) Studentforeninger ved UiT i Harstad  

• som fremmer en studentgruppes interesser og/eller bidrar deres faglige og sosiale miljø,  

• som ikke mottar annet tilskudd direkte eller indirekte fra semesteravgiftsmidlene,  

• der minst 80% av medlemsmassen er semesterregistrerte studenter ved UiT i Harstad.  

Ved små foreninger kan dette punktet settes til side på kort sikt.  

2) gruppe av studenter ved UiT i Harstad som gjennomfører arrangementer, tiltak eller aktiviteter  

• som arrangeres av og for studenter ved UiT i Harstad,  

• som har et faglig og/eller sosialt formål for studentmiljøet.  

  

Det kan gjøres unntak fra reglementet for tiltak/aktiviteter ved semesterstart som 

arrangeres av studenter i samarbeid med samskipnaden og for festivaler og lignende der 

Galleriet Studenthus og/eller andre interessenter ved UiT Harstad er hovedansvarlig for 

arrangementet.  
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§ 3 Driftsstøtte, oppstartstøtte og aktivitets-/arrangementsstøtte. 

FAST-midlene tildeles tre typer av formål 1) Driftsstøtte til 

studentforeningers virksomhet.   

2) Oppstartstøtte til ny studentforening.  

3) Aktivitets-/arrangementsstøtte til enkeltstående tiltak innenfor foreningens formål/målsetting.  

  
  
    Harstad, 31/10/2018  

  
Som hovedregel   

• er det en forutsetning at driftsstøtte og/eller aktivitets-/arrangementsstøtte disponeres 

til formål som er utenfor Samskipnaden eller UiT sine naturlige ansvarsområder. Disse 

ansvarsområdene skal være spesifisert i et eget dokument og skal kunne behandles 

individuelt. FAST styret kan henvise søknader videre, til for eksempel fakultet, som også 

har avsatte midler til faglige formål. Uavhengig av forrige setning kan alle nye foreninger 

søke FAST om oppstartstøtte.  

• Kan ikke en studentorganisasjon utestenge studenter ved UiT Harstad. Unntak er 

linjeforeninger som kan utestenge studenter ved andre fakultet. Ved en eventuell 

konflikt skal det avgjøres av CtiH.  

En studentforening kan ikke nekte studenter ved UiT i Harstad medlemskap. Unntak 
er 

  

linjeforeninger som kan kreve at kun studenter ved det aktuelle fakultetet kan bli 
medlem  
av studentforeningen. Ved en eventuell konflikt skal det avgjøres av CtiH.  

  
• Dersom en studentorganisasjon ved UiT Harstad arrangerer et nasjonalt arrangement 

som inkluderer tilsvarende organisasjoner ved andre universitetene i Norge kan 

organisasjonen søke om støtte til dette uavhengig av at den tidligere har mottatt tilskudd.  

  
§ 4  Formål som er innenfor FAST-ordningen.  

Midler som mottas gjennom FAST-ordningen kan benyttes til   
• nødvendig utstyr til foreningsdriften som rekvisita, utstyr som kan brukes kommende 

år, utstyr til et bestemt arrangement, plakater, roll-up’s og lignende,  

• driftsutgifter knyttet til medlemsmøter og andre aktiviteter i regi av foreningen,  

 kjøp av tjeneste som er nødvendig for foreningsaktiviteten.  

  
§ 5  Formål som faller utenfor FAST-ordningen.  

Midler som mottas gjennom FAST-ordningen kan ikke benyttes til  
1. lønn og honorarer.  

2. kjøp/leie av varer eller tjenester fra deltakere i aktiviteten,  

3. kjøregodtgjørelse,  
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4. innkjøp av audiovisuelt utstyr eller datautstyr,  

5. kjøp av underholdningstjenester som online-spill, tv-lisens og streamingtjenester,  

6. alkohol, tobakk og andre rusmidler  

7. kursavgift/deltakeravgift som ikke direkte er knyttet til foreningens formål,  

8. innkjøp eller aktivitet som er gjennomført før søknad er sendt inn,  

    Harstad, 31/10/2018  

9. administrasjonskostnader, 10. uspesifiserte utgifter.  

  
Studentforeninger med forretningsdrift som (del-)formål eller tjener kommersielle interesser 

kan ikke søke støtte fra FAST.  
  
Foreninger som skal drive aktivitet av ren privat karakter, investering i utstyr til personlig 

bruk eller kjøp av underholdningstjenester kan ikke søke støtte fra FAST   
  
Det kan ikke søkes om underskuddsgaranti fra FAST.  
  
§ 6 Krav til søknad om driftsstøtte  Søknad 

om driftsstøtte skal inneholde  
1. vedtekter med beskrivelse av foreningens formål,  

2. oversikt over aktiviteter i foregående periode (med unntak av førstegangssøknad),  

3. oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsperioden,  

4. årsmøtegodkjent regnskap for foregående periode (med unntak av førstegangssøknad),  

5. årsmøtegodkjent budsjett for søknadsperioden,  

6. signert årsmøteprotokoll for sist avholdte årsmøte,  

7. medlemsliste,  

8. kontaktinformasjon til den som er ansvarlig for søknaden,  

9. kontonummer til foreningens konto.  

  
  
§ 7  Krav til søknad om oppstartstøtte  

Søknad om oppstartstøtte skal inneholde   
- underskrevet protokoll fra stiftelsesmøte,  

- vedtekter med formålsparagraf  

- budsjett for søknadsperioden,   

- medlemsliste ved stiftelsen,  

- kontaktinformasjon til den som er ansvarlig for søknaden, - kontonummer til foreningens konto.  

  
Som nystartede foreninger regnes ikke foreninger under samme navn er tildelt FAST-midler i 

løpet av de to foregående studieårene.   
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Maksimalt tilsagn ved søknad om oppstartstøtte er 20.000 kr.   
  
§ 8  Krav til søknad om aktivitets-/arrangementsstøtte.  

Søknad om aktivitets-/arrangementsstøtte skal inneholde  

    Harstad, 31/10/2018  

- beskrivelse av aktivitetens/arrangementets formål,  

- budsjett for aktiviteten/arrangementet,  

- liste over studenter som er ansvarlig for aktiviteten/arrangementet, - kontaktinformasjon til den 

som er ansvarlig for søknaden.  

  
  
  
§8  Krav om dokumentasjon   

Ved avvikling eller endring av studentforeningen underveis i søknadsperioden  

   skal mottaker av støtte legge fram regnskap, avslutningsrapport og aktuell dokumentasjon.  

  
Studentforeningen plikter også å til enhver tid ha registrert oppdatert informasjon i  

Brønnøysundregisteret, og sende inn oppdatert styreinformasjon til CtiH og Samskipnaden.  

  

  
§ 9  Utelukkelse.  

Foreninger og tiltak/aktiviteter som fremmer hatefulle ytringer/holdninger eller ulovlig 

atferd eller handlinger, er utelukket fra ordningen.   
  
Foreninger/studenter som bevisst oppgir gale opplysninger og/eller forfalsker 

dokumentasjon, utelukkes fra ordningen i samme og påfølgende studieår. Tilsagn som er gitt 

under slike omstendigheter ikke er utbetalt kan trekkes tilbake. Foreningen/studentene kan 

etter vurdering bli stilt til ansvar for å tilbakebetale utbetalte midler. Dette vil også gjelde om 

foreningen og/eller tiltak/aktiviteter forandrer formål uten å informere/konsultere med 

FASTstyret.  
  
Dersom denne paragrafen avvikles eller endres, skal fremdeles utelukkelsesperioden gjelder 

for alle foreninger som før endringen ble utestengt.   

  
§ 10  Utbetaling av tilsagn. Kontroll med anvendelse av tilsagn.  

Søkere skal gjøres kjent med FAST-styrets vedtak ved representant fra Samskipnaden, men 

søkere er pliktige til å kontrollere utfallet av søknaden og at tildelte midler mottas.  
  
Utbetaling av tilsagn skjer når relevante opplysninger er mottatt av sekretariatet for FAST 

Harstad.   
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Dersom nødvendig dokumentasjon for tildeling av midler ikke forelegges sekretariatet innen 

90 dager etter vedtak, tilbakeføres beløpet til den øvrige fordelingen.   
  
Midler som ikke blir fordelt, overføres til neste års fordeling.   
  
    Harstad, 31/10/2018  

Foreninger skal ved studieårets slutt fremlegge regnskap overfor FAST-sekretariatet om 

hvordan tilsagn er disponert. Tiltak/arrangement som er gitt tilsagn, skal innen en måned 

etter at tiltaket/arrangementet er gjennomført, framlegge regnskap som viser hvordan 

tilsagnet er disponert.  
  
§ 12  Offentlighet og innsynsrett.  

Protokollen fra tildelingsstyret er offentlig.   
  
Studenter kan kreve søknadsdokument utlevert. Søknadspapirene kan også offentliggjøres 

uten at noen har satt fram krav om innsyn.   
  
Dersom søker har bedt om at søknad og eller vedlegg ikke skal offentliggjøres, kan komiteen 

velge om andre skal nektes innsyn. Hvis styret velger å unndra papirene fra offentlighetene, 

må komiteen begrunne dette. Enhver kan kreve å se begrunnelsen. Unntak fra innsyn og 

offentliggjøring kan påklages til Campustinget, som kan omgjøre beslutningen.  
  
§ 13  Klage.  

Vedtak gjort ifølge dette reglementet kan påklages innen en måned etter at vedtaket har 

blitt bekjentgjort søkeren. Eventuell klage behandles av styretAU eller Campustinget, 

avhengig av hvem som gjorde vedtaket. Klagen skal behandles i første ordinære møte etter 

at klagen er fremmet. Tidligere vedtak fattet av budsjettkomiteen kan omgjøres med flertall.   
  
  
§ 14 Ansvar for å overholde bestemmelsene i FAST-ordningen. Veiledning og kursing. 

Den som er gitt tilsagn fra FAST Harstad har ansvar å sette opp budsjett, føre regnskap 

og ellers følge retningslinjene for tildeling av støtte fra ordningen.  
  
FAST-sekretariatet kan veilede foreninger og studenter som vurder å søke FAST-ordningen, 

eller har mottatt tilsagn, med informasjon om ordningen, regnskap, innsending av 

dokumentasjon og annet.  
  
Campustinget og Samskipnaden og UiT i Harstad skal samarbeide om å tilby søkere kurs i 

foreningsdrift, herunder oppstart, vedtekter og regnskap/budsjett.   
  
§15  Vedtaksdato for retningslinjene til FAST Harstad.  



 

Saksnummer 0119 Dato 23.01.19 

Sak Innkalling og godkjenning av 
protokoll fra forrige møte 

Saksbehandler  Vegard 

Innstilling Godkjennes 

 
 

11 

 

 

Disse retningslinjene er vedtatt av Campustinget ved UiT i Harstad den 28.02.2017 

Endret 14.11.17   

Endret 21.11.18.  

 

Vedtak: Alle forslag om endringer av retningslinjer for FAST midler fra budsjettkomiteen 

godkjennes av CT.   

 

Sak 5618:  Eventuelt 

 

Karrieredagen:  

- CT skal undersøke hvordan 1. og 2. års studenter skal forholde seg til karrieredagen,  

og hvem som får fri fra undervisning eller praksis for å delta.  

 

Møteplan  

- Leder har utarbeidet en tentativ møteplan for våren 2019. Møteplanen ble vedlagt med 

utskrevne sakspapirer. CT vedtar datoene 30. januar, 27. februar og 27. mars. Datoer i april 

og mai må sees nærmere på.   

  

 

 

 Behandling av VEL søknad - FAST-midler fra HSI 

 

Sak som ikke kom med i sakspapirene til møtet 21.11.18. Saken gjelder søknad om FAST-

midler fra HSI.  

 

Søknad om støtte fra HSI   

Søknad om midler  

Prosjektets formål   
Stille med et idrettstilbud til studenter ved UiT i Harstad for å skape engasjement 
og samhold. Vi har som mål å inkludere alle og kunne stille med et idrettstilbud 
som passer for kvar og en.  
   

Foregående periode  
Aktiviteter: Volleyball og innebandy hadde trening 16.00 til 17.30 i Harstadhallen 
kvar tirsdag heile sesongen 2017/2018, i tillegg deltok volleyball på en cup i 
oktober 2017. Fotball hadde trening 21.30 til 23.00 i Hålogalandshallen kvar 
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onsdag heile sesongen 2017/2018, de var i tillegg med på innendørsserien som 
pågikk i sesongen 2017/2018.   
Regnskap: HSI har per dags dato ikke et regnskap for sesongen 2017/2018 då vi 
var i startfasen av å etablere studentforeninga. Vi brukte lang tid på få registrert 
foreninga i Brønnøysundregisteret og deretter opprette en konto for HSI. På 
grunn av dette fikk ikke vi utbetalt oppstartspengene fra samskipnaden før i juni 
2018. Samskipnaden hadde dermed trekt summen det kosta for halleie fra 
oppstartsummen vi fikk utbetalt. Resterende sum fra oppstarts midlene vert 
brukt pågående sesong. (Sjå punkt 3, budsjett)   
  

Kommende/pågående periode  
Aktiviteter: Denne sesongen (2018/2019) har volleyball trening kvar mandag 
21.00 til 22.15 i gymsalen på Harstad skole, de skal i tillegg delta på cup i slutten 
av oktober. Innebandy har trening kvar tirsdag fra 20.30 til 22.00 i gymsalen på 
Harstad skule. Fotball har trening kvar søndag i Hålogalandshallen fra 21.30 til 
23.00, i tillegg deltar de på sesongens innendørsliga. I år skal vi i tillegg til disse 
aktivitetene starte med klatring, dette innebærer kurs for brattkort og  … 
Budsjett: Under finner man oversikt over kva vi har brukt pengene på så langt. I 
tillegg til de utgiftene vi har hatt til nå vil vi bruke oppstarts søtten til 
dommeravgift, halltid til klatringa og ellers utgifter som vil komme i løpe av 
sesongen (cuper og andre ting som vil dukke opp). Grunnen til at vi ikke søker 
om midler til å betale halltiden til klatring er fordi vi har fått beskjed om at det 
vil være bedre å ha uformelle timer og at vi kanskje kan jobbe dugnad i bytte mot 
halltid. Leien for bruk av gymsalen på Harstad skole er per dags dato gratis, men 
vi har fått beskjed om at det kan blir satt en leiepris etter hvert. Da vil vi måtte 
søke om enda mer midler til denne leien når/hvis det skjer.   
  
  

    Harstad, 31/10/2018  

BUDSJETT FOR HSI  

HVA  UTGIFTER  INNTEKTER  KOMMENTAR  

Oppstartstøtte    80 000,00    

XXL  27 715,00    Nytt utstyr til alle 
idrettene.   

Volleyballcup      2142,00      

Forsikring       2000,00    Årsforsikring  

XXL          886,00    Ekstra utstyr som vi 
trengtes.   
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Vi søker dermed om midler for å kunne betale halltiden vi har i Hålogalandhallen 
og til å betale for brattkortkurs til studentene.   

Kva     

Brattkortkurs   900 kr per person + lønn til kursholder  

                                                                SUM  9 900kr  

Leie av Hålogalandshallen   Ca. 600 kr i timen, vi har ca. 7 timer i 
måneden.   

  4000 kr i måneden   

Total leie fram til mai                      SUM  32  000, 00 kr   

Total sum vi ønsker å søke støtte om:   
  

41 900, 00 kr  

  
  
  

Medlemsliste  
Alle studenter ved UiT i Harstad som har betalt semesteravgift er automatisk 
medlem i HSI og kan delta på HSI’s aktiviteter.   
  

Overføring av midler  
Kontonummeret til HSI: 4730.18.26202  
  

6. Kontaktinformasjon   
       Navn: Oda Kårøy Almås  

E-post: oal015@post.uit.no  
Telefon: 94887298   

 
 
Budsjettkomiteen har gått gjennom søknaden fra HSI – Harstadstudentenes idrettslag 

(vedlegg 1) og ser seg fornøyd med redegjøring og oppsatt budsjett.  

  

Budsjettkomiteen innstiller at søknaden på 41900 kr. i Fast-midler skal godkjennes, og 

legger til at en evt. ny søknad fra HSI ved økt aktivitet skal behandles separat men sees 

på som et tillegg til denne. Studentforeninger bør søke for hele perioden, men 

budsjettkomiteen ser utfordringen for HSI som ikke vet hvorvidt de i fremtiden vil 

kunne øke sitt tilbud til studentene, da de er avhengig av å få tildelt treningstider fra 

Harstad kommune for å kunne øke tilbudet.    
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Vedtak: Campustinget stiller seg bak innstillingen til budsjettkomiteen og innvilger 

søknaden enstemmig på FB-gruppen «Campustinget 2018/2019» 26.11.18.   

 

 

 

 
 

Møtet hevet kl 16.50 

 

 

 

Vegard Olsen   Sonja Ulriksen Even Aronsen  

Referent 
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Referat AU-møte 21.1.2019 

 

Valg 

Kandidater 

14 til CT 

7 til parlamentet 

 

Forslag om å rekruttere uformelt på Ludo – kan dog være problematisk mtp signalene det 

sender. Men mulighet for å lage en temafest rettet mot valg og studentdemokrati – kanskje 

«House of Cards» tema, eller «Løvebakken» tema – dette for å rette fokuset mot valget.  

Er det mulighets for å rekruttere under arrangementene på Ludo – Camilla foreslår å høre om 

man kan få det til å bli nevnt under stand-upene… 

Informasjon gjennom canvas/UMS melding. Spre informasjon best mulig til flest mulig. 

Må også ha informasjon valget i dodraugen. 

 

Rekruttere gjennom stand i fojaeen – spørre aktuelle studenter. 

 

Bekreftet til gjenvalg: 

Rune W 

Marte B 

Jørgen A 

 

Velferds arrangement 

Dan Terjes har snakket om å arrangere Game of Thrones kvelder. Mulighet for å bidra til 

disse. 

Det har vært ytret ønske om fellestur til en skibakke, slik som det har vært arrangert tidligere 

år. Her er det mulighet for å samarbeide med HSI for å få på plass. Fredrik Jore ønsker 

fellestur til en skibakke. Si 30 stk kan bli med men det blir egenandel 

vi kan søke gjennom HSI også. 

 

 

Thomas kommer brått på besøk – tar opp saker vedrørende sykepleie. 

Forskjellige referansestiler, på nettsiden står det en ting. IHO vil ha en annen, og vi får ikke et 

godt svar på hvem som er ansvarlig for dette.  

Frustrasjon over småting 

hvem er kullkoordinator? 

Fellesmøte for å få avklaring på alle de småtingene som plager spl studenter. 

 

Mye ansvar kommer til å bli tatt over av Thomas som nå er kullkoordinator for heltid, snart 

muligens deltid og praksiskoordinator. 

Thomas og Anita Nytre hadde søkt på kullkoordinator stillingene, men UiT likte ikke dette og 

ansatte nåværende studieleder og Synnøve, sistnevnte går av med pensjon svært kort tid etter 

ansettelsen. 
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Ønsker egen avslutning for studenter som er ferdig med studier. 

Veiledermøte over sykpe. 

Dette er noe Thomas jobber hardt for. 

 

Dodraugen 

Trenger en redaksjon for kontinuitet. Even ønsker gjerne noen som brenner litt mer for ulike 

saker til å skrive i Dodraugen. Kan godt være redaksjon hvis han får tilsendt stoff. 

Leni har vist interesse  

Lucas / Kristoffer sykepleie førsteåret er også interesserte studenter. 

Campustinget skal ta opp dette. 

100-150 ord per sak. 

 

 

Bilde og bakgrunn 30. januar 

Ny nettside 

Blir vist på CT møte – gjennomgang og forslag til forbedringer. Dette er en ny portal for å nå 

ut til studenter på. Målet er å oppnå større bevissthet rundt campustingets arbeid. 

 

Årsmelding regnskap 

Ok. 

Tilskudd til grønne studenter bør undersøkes – er det tilbakebetalt? 
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Det nærmer seg valg. Listevalget ved studentparlamentet avholdes 25 februar 2019 til 6. mars 2019. 

AU vil anbefale campustinget å avholde eget valg og valg av campusrepresentater til 

studentparlamentet i samme periode. Dette er for komprimere tiden vi trenger til å rekruttere/ stå 

på valgstand.  

 

Det som behøves å gjøre fremover er; 

 Rekruttere studenter som vil stille til campustinget eller studentparlamentet 

 Ha stands i fojaeen for å informere om valget, samtidig som man rekrutterer studenter 

 

Arbeidsutvalget har satt seg som mål å ha 

 14 kandidater til campustinget 

 7 kandidater til studentparlamentet 

 20% valgdeltakelse v/ Campus Harstad 

 

Vi har også diskutert alternative måter for å informere om valget og rekruttere flere studenter. Dette 

kan være eksempelvis temafest på Ludo – tenk «House of Cards» tema. Eventuelt andre måter. 

Innspill tas med takk. 

 

Arbeidsutvalgets medlemmer vil etterstrebe å ha stand to dager i uken inntil uke 8. Her er 

campustingets medlemmer hjertelig velkommen til å bistå. 
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Årsrapport og regnskap for 2018 for Campustinget i Harstad 

 

Karrieredagen 2018 

Prosjektleder for karrieredagen 2018 var Christian Hauge. Arrangementet var vellykket med 

27 bedrifter og mange studenter innom standene.  

 

Ansvarsfull arrangement  

Det har vært et stort fokus på ansvarsfull i løpet av 2018. Det har vært en del av tillitsvalgtes 

opplæring, samt mye informasjon har gått ut til studentene.  

Åpning av studentkjøkken 

 

Valg 2018 

 

Valg til Campustinget 

 

Det ble gitt stemmer fra 229 studenter. Valget er godkjent som flertallsvalg. 

 

Valgt som medlemmer ble: 

 

1. Even Aronsen – 102 stermmer 

  

2 Jørgen Rørtveit Arntzen – 60 stemmer 

  

3 Camilla Margrethe Danielsen Fors-Falkeng – 37 stemmer 
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4 Rune Witon Olsen – 37 stemmer 

  

5. Lillian Kørra Amundsen – 35 stemmer 

  

6. Marte Elise Pedersen Ulriksen – 29 stemmer 

  

7. Leni Therese Rask Roumimper – 29 stemmer 

  

8. Simen Lindgaard – 28 stemmer 

  

Varamedlemmer 

 

1.Marte Rolfsnes Bjørkheim – 24 stemmer 

  

2.Essam Osman Adam Osman – 23 stemmer 

  

3.Bjørn Kristian Igeland – 20 stemmer 

  

4.Aleksander Øvre – 10 stemmer 

 

 

Valg til Studentparlamentet 

 

Det ble avgitt stemmer fra 256 studenter 

 

Valgt som medlemmer: 

 

1 Tonje Isabell Isaksen – 73 stemmer 

  

2 Jørgen Rørtveit Arntzen – 60 stemmer 
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Varamedlemmer 

 

1.Simen Lindgaard – 33 stemmer 

  

2. Rune Witon Olsen – 30 stemmer 

  

3. Marte Elise Pedersen Ulriksen – 25 stemmer 

  

4.  Marte Rolfsnes Bjørkheim – 25 stemmer 

  

5.  Aleksander Øvre – 10 stemmer 

 

  

Sonja Ulriksen      Charles Hansen 

Org.kons, Campustinget    Valgkontrollør 

UIT Harstad      UIT harstad 

 

 

Kurs for tillitsvalgte  

 

Evaluering av tillitsvalgtseminar 

Tillitsvalgtseminaret ble avholdt 13.10.2018 

Det ble avholdt et tillitsvalgtseminar 13.10.2018. Planleggingen ble i all hovedsak gjort av 

hovedtillitsvalgt og leder. På seminaret var det påmeldt 22 tillitsvalgt, men noen frafall på 

selve dagen. Seminaret tok for seg tillitsvalgtes rolle, ansvarsområder, arbeidsoppgaver, tale-

og debatt skolering, samt workshops med fokus på saker man kan jobbe med videre.  

 

I etterkant av seminaret ble det gjennomført en grundig evaluering av kurset. Det var stort sett 

positive tilbakemeldinger, i tillegg til gode forslag for forbedringer. Kort oppsummert var 
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deltagerne svært fornøyde med innholdet, med et ønske om flere pauser. Det var også lagt stor 

vekt på det sosiale aspektet ved selve seminaret. Der virker vi til å ha lykkes, da det var 

nærmest utelukkende positive tilbakemeldinger. På kvelden var det alkoholservering, men 

ingen av deltakerne meldte tilbake noen opplevelse av drikkepress, og satt meget pris på å bli 

kjent i en mer uformell setting.  

 

Dodraugen 

Det ble publisert 6 utgaver av Dodraugen i 2018.  

Medvirkende har vært: 

Christina Stangnes, Jon Ola Kjølhaug, Even Aronsen, Tone-Marit Larsen, Daniëlle Pei-Ting 

Kort og Victoria Lie.  

 

Dodraugen har tidvis slitt med å holde på en redaksjon som regelmessig kan lage nye utgaver. 

Utgavene har variert mellom å gi nyttig informasjon, være humoristisk og seriøs. 

 

 

Oppstart høstsemesteret 

CT arrangerte filmkveld og Kahoot quiz. Begge arrangementene var godt besøkt og fikk gode 

tilbakemeldinger.  

 

 

Juleball 2018  

Juleballet ble arrangert 30. november, i fojaeen på UiT. Det var 130 gjester.  

Maten ble bestilt hos samskipnaden. I forbindelse med årets juleball ble det avholdt kåringer 

av studenter som har markert seg i halvåret som har vært. Det ble også en form for 

underholdning, dog ikke den underholdningen som var bestilt.  

 

Tilbakemeldingene fra gjestene har samlet sett vært god. 
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Tillitsvalgtmøter 

Det var i 2018 avholdt 6 møter for tillitsvalgte 

 

Saker som har vært tatt opp: 

 

Campusting møter 

Det har vært avholdt 8 møter i 2018. 

Saker som har vært tatt opp: 

 

Valg 2018 

Kontorreglement 

Stillingsinstruks leder 

Praksisordning 

Regler for studentkjøkkenet 

Campustingets vedtekter 

Organisasjonskonsulent – ny rolle 

Behandling av søknader til vel- og fast midler. 

Ansvarsfordeling i campustinget 

Budsjettkomiteens mandat 

 

Even Aronsen       

Leder, Campustinget      Org.kons, Campustinget 

UIT Harstad       UIT Harstad   

  

 

Vedlagt ligger revidert og godkjent regnskap for 2018 
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