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Protokoll møte 5  

Onsdag 9. september 2020 kl. 15:00 – 17:00  
Medlemmer til stede: Rune W. Olsen, Valerian Lehmann Penzo, Tord Aslak Kristensson 
Hillestad, Sinthuja Rohini Sriharan, Lisa Moe Belsvik, Siv Sjalotte Slettbakk og Oliwia Bakos. 
Varamedlemmer Arne Solheim Paulsen, Remy Andre Melsæther Lagassé og June Skaret. 
 
Andre til stede: Victor Zimmer (Studentparlamentet), Vegard Olsen (Ludo) og Tone 
Christoffersen (orgkons)   
 
Sak 2720:  Godkjenning av innkalling og sakspapirer 
 
VEDTAK: Innkalling og sakspapirer ble godkjent. 
 
Sak 2820:  Orienteringssaker 

1.  
Status økonomi 

Gjennomgang av regnskap per dags dato 
o Driftstilskudd for neste år 230 500,- 
o Revidering av budsjett på neste møte   
o Midler til promotering 

 
2. Seminarer høst semester 2020 

• Tillitsvalgtseminar 
o Det er møte med tillitsvalgte 14. september.  
o Hovedtillitsvalgt etterspør hva ønske og behovet er for opplæring fra de tillitsvalgte

  
• Strategiseminar  

o Gjeldende strategi varer ut 2021.  
o Studentparlamentet har vært på besøk i Harstad og lagt inn i arbeidsprogrammet sitt 

eget satsningsområde for Campus Harstad. Dialogen er god og AU skal samarbeide 
tett 

 
3. Oppstarten av studieåret 2020/2021 
 
o Oppsummering og evaluering av semesterstart 

o Mange førsteårsstudenter som fikk avbrutt sitt første møte med studiestedet 
o Oppstarten fokuserer nå på StudentFryd. Skal dele video til foreleserne.  
o Viktig at vi legger til rette for at de nye finner seg til rette.  
o Ikke bare positivt med digitale plattformer.  
o Rune melder videre til Campusmøtet.  
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4. Kort rapport fra kick off Studentparlamentet v/Rune 
 

• Studentparlamentet hadde kick off i Tromsø. SP-rep fra Harstad + leder, orgkons og Lisa 
fra CT deltok. 

• Spennende og lærerikt, men lange dager. Det var debatteknikk, valg og avstemminger.  
• Fint å bli introdusert for de andre campustingene. Og at orgkons var med.  
• Rune sender over SPs arbeidsprogram når det er ferdig redigert.  

 
5. Blime-dansen 

 
o Campustinget har fått forespørsel fra Liv Schjøtner Silester om å være en del av UiT’s 

BlimE-dans 2020. Hun forsøker å samle så mange ansatte og studenter som mulig fra 
universitetet, samt Samskipnaden. Planen er å ha korte snutter av grupper fra de 
forskjellige avdelingene/studieretningene og det blir filmet av en videoentusiast med 
droner osv.  

 
Sak 2920:  FAST-søknader 
 
Innledningsvis kort orientering om status på FAST-midler. Kr 300 000,- til disposisjon for 
2020, hvorav 150 000 av disse er midler fra 2019.  
 
Avsatt beløp hos Samskipnaden har stått på stedet hvil siden 2015. Dialog er opprettet med 
Studentparlamentet om hvorvidt man kan se på å inkludere Harstad i 
semesteravgiftsfordelingene.  
 
HSI 
Mesteparten av kostnadene går til halleie. Starter opp aktiviteten nå allerede denne uken.  
Skal innføre medlemsavgift i løpet av høsten.  
Vedtak: HSI innvilges kr 130 000,- av FAST-midlene for 2020/2021 
 
Galleriet Studenthus 
Satser på quiz og mindre arrangement denne høsten. Søker for første gang FAST-midler å få 
midler til å øke tilbudet.  
Vedtak: Galleriet Studenthus innvilges kr 50 000,- fra FAST-midlene for 2020.  
 
Oppstarten 
Søker om ekstramidler til StudentFryd som arrangeres 15. – 22. september. Har fått 35 000,- 
fra UiT samt noe egne midler fra de avlyste arrangementene. 
Vedtak: Oppstarten innvilges kr 20 000,- fra FAST-midlene for 2020.  
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Sak 3020:  VEL-søknader  
 
Organisasjonskonsulent gjennomgikk status for VEL-midler.  
 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 
Sak 3120:  Gjennomgang av rådgiverstillinger 
 
Kommunikasjonsrådgiver: Oliwia 
Ønske om å satse mer på kommunikasjon i sosiale medier. 
Ønske om redaksjonsgruppe for Dodraugen. En fra hvert kull kan bidra.  
Oliwia får bistand fra Sinthuja og Lisa. Tillitsvalgte kan også benyttes i arbeidet.  
Markedsføringsplane er et utgangspunkt for det videre arbeidet.  
 
Utdanningsrådgiver: Siv Sjalotte  
Stillingen har ganske så blanke ark, og her er gode muligheter for å forme innhold selv. 
Samarbeid med leder rundt saker som kommer inn.  
Få til tett dialog med LMU. 
 
Sak 3220:  Valg av rådgiverstillinger 
 
Velferdsrådgiver 
Vedtak: Valerian Penzo er valgt til velferdsrådgiver 
 
Fagdagsrådgiver 
Vedtak: Remy Lagassé er valgt til fagdagsrådgiver 
 
Sak 3320:  Møtekalender høsten 2020 
 
Dato for neste møte tirsdag 20. oktober kl. 15:00. Møtekalender legges frem i neste møte.  
 
Vedtak: Neste møte blir tirsdag 20. oktober kl. 15:00 
 
Sak 3420:  VEL-søknad HSI 
 
HSI søker om VEL-midler til overlapp mellom gammelt og nytt styre.   
 
Vedtak: HSI innvilges kr 15 000,- til overlapp.  
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Sak 3520:  Supplering av varamedlemmer 
 
Det er behov for supplering av varamedlemmer. June Skaret og Isabell Grønlund var de med 
høyest stemmeantall ved valget i høst og er ønsket supplert inn.  
 
Vedtak: Campustinget suppleres med varamedlemmer June Skaret og Isabell Grønlund.  
 
Møtet hevet kl. 16:57     Tone Christoffersen (ref)  Rune W. Olsen 
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Sak 3720:  Orienteringssaker 
 

1. Status økonomi: 

Ligger 65 000 kr tilgjengelig i FAST midler til foreninger o.l.  

VEL-midler på kr 120 000,- for 2020 er ennå ikke utbetalt fra UiT.  

Driftstilskudd fra Studentparlamentet for Campustinget kommer straks inn på konto. Kr 115 250 til 
bruk høsten 2020. Se egen sak om revidering av budsjett.  

2. Seminarer høstsemester 2020: 

Tillitsvalgtseminar 21. november 2020 

- Arbeidsprogram utarbeides 

Dette seminaret bakes inn med besøk fra Campustinget i Narvik og Campustinget i Finnmark. 

Campusting-samling: 20. – 22. november 

Formålet er å samle representanter fra Campustingene ved UiT som gjennom et rikholdig program 
blir bedre kjent med oppbygging, arbeidsprogram, utfordringer og suksesshistorier fra de forskjellige 
campustingene. Vi arrangerer kurs i debatthåndtering for campustingene og tillitsvalgte ved Campus 
Harstad, samt introduserer de tillitsvalgte for campustingene i Finnmark og Narvik.  
 
Campustingene Harstad, Finnmark og Narvik ble opprettet i sin nåværende form etter fusjonen til UiT 
Norges arktiske universitet for fem år siden. Det har vært varierende kontakt mellom 
Campustingene, og kontakten har i stor grad dreid seg rundt Studentparlamentets arbeidsprogram 
og møtevirksomhet. Denne høsten har Campustinget i Harstad invitert arbeidsutvalgene fra 
Finnmark og Narvik til en samling i Harstad 20.-22. november. Det er første gang en sånn type 
samling blir arrangert, og her ønsker vi å legge til rette for at vi skal bli bedre kjent med hverandre og 
se på felles utfordringer og muligheter for videre samarbeid.  
 
Inkludert i samlingen ønsker vi også å involvere de tillitsvalgte ved UiT campus Harstad, og setter opp 
noen programposter den ene dagen som også disse kan delta på. Antall tillitsvalgte ved UiT campus 
Harstad teller rundt 30 stk. Debattøvelser vil være en av disse postene, samt det å få vite mer om 
hvordan tillitsvalgtordningen fungerer på de andre campusene. Har vi kanskje noen like utfordringer 
som vi kan lage felles resolusjoner på?  
 
Samlingen vil også inneholde sosiale aktiviteter. Vi ønsker å vise frem noen fine sider ved 
studentbyen Harstad, samt å sette opp en sosial aktivitet på studenthuset Ludo. Felles lunsj og 
middag vil også skape sosiale treffpunkt. Selve arrangementet vil finne sted på UiT campus Harstad. 
Vi har laget en god plan for ivaretakelse av smittevern i samarbeid med Campusadministrasjonen ved 
UiT.  
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Leder med organisasjonskonsulent utarbeider program for helgen 20-22 november 2020. 

I løpet denne helgen skal Campustingene presentere sine organisasjoner og forteller om sine 
utfordringer og sine suksesshistorier.  

Foreløpig er planen bl.a. øl-smaking på Harstad Bryggeri på fredag 20. november, og intimkonsert på 
Ludo Bar & Scene lørdag 21. november. Søndag 22. november kjører vi en oppsummering og 
evaluering av helgen fulgt av en god lunsj før de andre Campustingene forlater oss. 

Programmet vil være åpent for tillitsvalgte ved Campus Harstad, tiltenkt bl.a. kursing i debatt. 

3. SP’s arbeidsprogram. 

Arbeidsprogram er fortsatt ikke ferdigstilt 

4. BlimE-dansen: 

Dette er uken for at vi skal samles og filmes.  
Iflg. Live er planen foreløpig at det filmes fredag 23. oktober. Mer info kommer per mail. 

5. Campusrådsmøte 

Leder har deltatt i Campusrådsmøte og kommer med et kort referat derfra.  

  

 

Forslag til vedtak: Orienteringssaker tas til orientering 
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Sak 3820:  FAST-søknad Harstad Akademiske Filmforening 
 

Harstad Akademiske Filmforening er en ny oppstartet studentforening i regi av Knut Vegar Wåga og 
Kristian Blomén. De søker om 15 000,- til oppstart av denne. Organisasjonsnummer er ikke kommet 
på plass enda, men de venter på svar fra Brønnøysundsregisteret. Se vedlegg. 

Arbeidsutvalgets innstilling: Vi stiller svært positive til at studenter viser engasjement og iver til å få til 
noe lokalt her på Campus. En filmforening kan bistå med å få studenter ut av sine hybler og ut i 
sosiale sammenkomster, og skape mer liv på Campus. Arbeidsutvalget støtter dette engasjementet 
og innstiller på omsøkt beløp. 

Forslag til vedtak: Campustinget tildeler Harstad Akademiske Filmforening kr 15 000 av FAST-
midlene.  
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Sak 3920:  Revidering budsjett høst 2020 
 

Som nevnt på forrige møte, er det et ønske fra organisasjonskonsulent om at CT gjør en revidering av 
budsjettet. Campustinget har kr 125 000 til disposisjon i driftsstøtte for høsten 2020. Driftsstøtten 
brukes til blant annet servering på møter, sosiale arrangement, promoteringsartikler og 
reisevirksomhet.  

Utkast til revidert budsjett for høsten 2020 er dessverre forsinket pga sykdom, så ettersendes så 
snart det er klart. 

 

Forslag til vedtak: Revidert budsjett for 2020 godkjennes.  
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Sak 4020:  Kommunikasjonsrådgiver - valg 
 

Som følge av at kommunikasjonsrådgivere har trukket fra sitt verv, har Lisa Belsvik og Siv Sjalotte tatt 
ansvaret for markedsføring av Campustinget sine sosiale kanaler. 

Derav er det ønskelig å formalisere at Lisa Belsvik og Siv Sjalotte videre tar seg av dette og kan 
titulere seg som kommunikasjonsrådgivere. 

Forslag til vedtak: Lisa Belsvik og Siv Sjalotte Slettbakk velges til kommunikasjonsrådgivere 
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Sak 4120:  Aktivitet høsten 2020 
 

Karaoke: 

Leder har jobbet lenge for å få i gang Karaoke på Ludo Bar & Scene. Vi har fått kjørt en testrunde på 
dette under forrige personalmøte på, og det virker å ha vært god stemning. Dermed ønskes det å 
starte opp karaoke på Ludo annenhver torsdag, med quiz i mellom disse. 

Leder har pratet med June Skaret og Isabell Grønlund, og har kommet til enighet om at disse tar 
ansvaret for karaoken på Ludo fremover på vegne av Campustinget. Leder blir med første gangen og 
veileder, og gir opplæring i bruk av programvare og miksebord osv. 

Studentquiz: 

Quizen har vært en kjempesuksess, og kan vise til stort sett fulle lokaler alle torsdagene 
Campustinget har hatt ansvar for dette. Quizen fortsetter nå annenhver torsdag fremover. Leder og 
Nestleder har stort sett hatt ansvaret for disse, men ønsker nå å få inn flere medlemmer fra 
Campustinget til å bidra på denne biten dersom det er interesse for dette. Quizmastere vil få 
klistremerke av Ludo for perioden som kommer etter quizen, og belønnes dermed med 
personalpriser i baren. 

Temafest Ludo: 

Leder har tatt initiativ til samtaler med daglig leder for Ludo Bar & Scene om å få i gang en temafest i 
regi av Campustinget. Det er ønskelig å benytte oss av dette møtet til å idémyldre litt. Leder ser for 
seg at for eksempel at Campustinget planlegger arrangementer og tar over Ludo for en kveld. Og at 
for eksempel noen fra Campustinget står utkledd i baren og serverer gjester, og andre får egne roller 
i samarbeid med frivillige på Ludo. Leder og nestleder stiller gjerne opp bak baren. Daglig leder stiller 
positivt til dette. Dato er enda ikke fastsatt. 

Studentlivkvelden: 

28. oktober arrangerer Samskipnaden Studentlivkvelden på Ludo. Ønsket er å få opp antall 
studentforeninger og linjeforeninger. Det blir informasjon om hvordan starte opp foreninger, noen 
gode eksempler på foreninger, samt en konkurranse hvor studenter kan legge frem idéer til 
studentforeninger og vinne oppstartsstøtte. Arbeidsutvalget og Campustinget behandler ev søknader 
om oppstartsstøtte (FAST-midler)  

Juleball: 

Pga smittevernshensyn er det ikke planer om å arrangerere Juleball i år. Campustinget kan gjerne se 
på alternative måter å markere høytiden på. 

  

Forslag til vedtak: Sakene tas til orientering.  
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Sak 4220:  Studentkjøkken 
 

Det har kommet forespørsel om et fungerende studentkjøkken. Det vil da være et kjøkken der det er 
mulig å lage mat. Det må undersøkes mulighet for kjøkkenutstyr og en eventuell komfyr. Her vil 
brannsikkerhet være noe som må utgreies (statsbygg). For å lempe på ansvaret til Campustinget, 
kunne en løsning vært å stenge kjøkkenet for allmenheten hvor det heller åpnes ved avtale. Da vil det 
være mulig med ansvarliggjøring av studentene som ønsker å bruke det. Dette er med tanke på 
oppvask og opprettholdelse av et rent kjøkken. Per dags dato er det bare en mikro og en vannkoker 
på studentkjøkkenet.  

Forslag til vedtak: Campustinget følger opp saken videre 
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Sak 4320:  Neste møte 
 

Campustinget har ikke vedtatt noen møteplan. Med kommende praksisperioder og eksamen, sees 
det på som mer gunstig at vi vedtar ett og ett møte.  

Forslag til vedtak: Campustinget vedtar neste møtedato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosjektbeskrivelse for HAFF (Harstad Akademiske 

Filmforening) 

Initiativtagere & Stiftere: Kristian Blomén og Knut Vegar Wåga.  

Medlemmer: 50,- for kontingent per semester (august/januar), antar 40 stk. 

Hovedbase: UiT – Universitet i Harstad 

Samarbeidspartnere: 

UiT Harstad 

Campustinget i Harstad. 

Harstad Kino.  

Film forening 

Dette skal være en forening som skal fremme interessen for film, og vil primært 

være en sosial møteplass for diskusjoner om film. 

 

Grovt utregnet trenger vi 13 800,-. Vi søker midler til 15 000,- til oppstart, arrangementer og 

eventuelt midler videre (stands etc.). 

Videre planer: 

- Gjennomføringen av generalforsamling. 

- Valg av nytt styre: 

Styret vil være av X antall medlemmer. Leder, nestleder, økonomiansvarlig & 

prosjektansvarlig (1,2 eller 3)? 

 

Interesse for å melde seg inn i styret meldes til styret, som tar dette videre til 

årsmøte for gjennomføring av valg. 

- Medlemmers rettigheter. 

- Økonomiske og juridiske forhold. 

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet/styret.  

- Hvordan foreningen kan nedlegges. 

 



Gjennomføringsplan: 

Vi har snakket med Harstad Kino, og blitt enige om at vi kan vise filmvisninger der. Vi må 

betale for filmen selv, samt administrasjonsgebyr for Filmweb. Harstad Kino vil ta 30,- per 

billett, og Film foreningen får resten av billett-inntektene.  

Vi har tatt kontakt med Ludo Bar & Scene, som sa seg villig til et samarbeid. 

Markedsføring: 

- Opprette en facebook-, instagram-, twitter-profil. 

- Vi vil bli markedsført i Harstad Kinos egne programmer. 

- Stands (Utenfor UiT Harstad – grunnet Covid-19). 

- Plakater. 



Budsjett for HAFF 
 
 
Utgifter:  

 

Kontingent NFK:  

2000,- (Minimum) 

Semestermerker: 

1000,- 

Pr. DCP:   

Fysisk Format  

500,- x5 = 2 500,- 

Digitalt format 

250,- x5 = 1 250,- 

Leie av Kino:           

30,- pr billett (betales ved 

inngang). 

kr. 0,- utgift for foreningen.  

Total (ca.) =  5 500,- 

Eventuelle utgifter: 

Admin. gebyr.:  

(+/-) 500,- x 5 = 2 500,- 

Bring:  

300,- 

 

Design & Merchandise 

5 500,- 

Totalt (+evt.) 

5 500,- 

+ 2 500,- 

+ 300,- 

+ 5 500,- 

= Totalt        13 800,- 

 

 

 

Eventuell Inntekt: 

Billett medlem   kr. 30,- 

Billett ikke medlem    kr. 60,-  

Medlemskontingent (1 semester) kr. 50,- 

 

 



Informasjon tatt fra NFK 

Alle forbundets medlemsklubber må bruke filmklubbforbundets medlemskort og semester-

/årsmerker. Disse bestilles fra filmklubbforbundet. Medlemskortene er gratis, men klubbens 

kontingent til forbundet utgjøres av prisen på semester-/årsmerkene. Medlemskontingenten til 

forbundet er 50,- kroner per medlem per år for alle typer filmklubber. Prisen på 

semestermerker er dermed kr 25,- per stykk. Årsmerker koster kr 50,-Minstekontingent per 

klubb/år er kr 2000,-, som tilsvarer 40 medlemmer på årsbasis. Ubrukte merker over 40 stk. 

kan refunderes inntil et halvt år etter semester- eller årslutt. 

DCP (Digital Cinema Package): sendes med bring, pris i underkant av kr 250,- en vei. Noen 

DCP’er kan overføres digitalt. Overføringsgebyret ligger på rundt 250 kr. 

 

DVD og Bluray fra NFK sendes vanligvis med A-post (ca. 40 kr).  

Ekspress over natt levering, kr 300 – 1000,- kr avhengig av destinasjon. 

 

35mm film kan ofte bli kostbart, regn i utgangspunktet med 200-280 kroner hver vei for en 

pakke på 20+ kg. 
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