
  

 
     Campustinget i Harstad 
         Havnegata 5 • 9480 Harstad 
         Tlf: 77 05 81 40 
          E-post: ctih@uit.no                

 

___________________________________________________________________________ 

  Harstad, 29/05/2020 

 

Protokoll møte 4 – konstituerende møte del 2  

Onsdag 27. mai kl. 16:00 – 17:00 
Medlemmer tilstede: Rune W. Olsen, Valerian Lehmann Penzo, Tord Aslak Kristensson 
Hillestad, Lisa Moe Belsvik, Siv Sjalotte Slettbakk. Varamedlemmer Arne Solheim Paulsen og 
Remy Andre Melsæther Lagassé. 
 
Andre tilstede: Jørgen Arntsen, Stine-Andrea Hasselberg og Tone Christoffersen  
 
Møtet ble pga korona-tiltak gjennomført på Zoom.  
 

Sak 2220:  Godkjenning av innkalling og sakspapirer 

 
VEDTAK: Innkalling og sakspapirer ble godkjent. 
 

Sak 2320:  Valg av studentrepresentant til LMU 

 
Campustinget i Harstad valgte studentrepresentant med personlig vara til Læringsmiljøutvalget 
(LMU) for perioden 01.08.2020-31.07.2022.  
 
To kandidater stilte, og valget ble gjennomført via polls i Zoom. Syv stykker var stemmeberettiget og 
7 stemmer ble levert.   

 
VEDTAK: Valerian L. Penzo ble valgt til studentrepresentant i LMU. Remy M. Lagassé ble 
valgt til vara.  
 
 

Sak 2420:  Konstituering del 2: Valg av vara til AU og rådgiverposisjoner 

 
Campustinget i Harstad konstituerte seg på første møte etter valget. På grunn av 
koronasituasjonen ble konstitueringen delt i to, hvor arbeidsutvalg ble valgt i første møte, og 
valg av rådgiverstillinger samt valg av vara til AU ble utsatt til dette møte.  
 
Ingen kandidater meldte seg til rådgiverstillingene fagdagsrådgiver og velferdsrådgiver. Disse 
valgene utsettes til høsten.  
 
Det var 7 stemmeberettigede. Valgene ble foretatt ved akklamasjon.   
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Valg av vara til AU:  
Vedtak: Til vara til AU velges Remy M. Lagassé 
 
Valg av kommunikasjonsansvarlig:  
Vedtak: Til kommunikasjonsansvarlig velges Oliwa M. Bakos 
 
Valg av utdanningsrådgiver:  
Vedtak: Til utdanningsrådgiver velges Siv Sjalotte Slettbakk 
 
 

Sak 2520:  Bestilling av profileringsartikler 

 
Organisasjonskonsulent etterspør størrelser for re-bestilling av hettejakker og t-skjorter slik 
at dette er klart til semesterstart. Det utarbeides også en liste over profileringsartikler til 
konkurranser og utdelinger. Orgkons sjekker også pris på vindtett jakke. 
 
Vedtak: Saken følges opp av organisasjonskonsulent 
 

Sak 2620:  Eventuelt 

 
1. Søknad fra studenthusene til Studentparlamentet om koronatilskudd 

Studenthusene (Ludo, City Scene og Driv) har sendt søknad til Studentparlamentet 
om krisestøtte pga koronasituasjonen. Studentparlamentet har restmidler som kan 
gå til dette. City og Driv får tilskudd fra semesteravgiftsfordelingen til SP, mens CT 
fordeler semesteravgift for Harstad (FAST-midler). Ludo har aldri søkt på denne, 
siden det ikke har vært midler nok til fordeling lokalt. AU til SP har forespurt om CTiH 
kan finansiere koronastøtte til Ludo.   
 
Dette blir en sak på neste møte i Studentparlamentet. Dette er det siste møtet for 
avtroppende medlemmer og der stiller Harstad sterkt og kan delta i debatten. 
Hovedønsket er at søknaden finansieres fra SP, inkludert støtte til Ludo. Hvis det blir 
foreslått at Ludos del av søknaden skal tildeles av CTiH, må vi få tilsendt søknad og 
opprette egen sak på dette, samt sjekke med Samskipnaden om vi kan gjøre unntak i 
kriterier for FAST-midlene for en ev tildeling.  
 
Vedtak: Saken tas til orientering 

 
 
Møtet hevet kl. 17:00     Tone Christoffersen (ref)  Rune W. Olsen 


