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Protokoll møte Ekstraordinært møte - søknadsbehandling 

Onsdag 25. mai kl. 15:30 – Campustingkontoret 
 
Medlemmer til stede: Rolf Erik Forseth, Rune W. Olsen, Robin Johansen, Amanda Adelaide 
Molvik. Vara: Lise-Mari Jakobsen. 
 
Og Tone Christoffersen (orgkons) 
 
Sak 3522:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll 
 
Vedtak 1: Innkalling godkjennes.   
Vedtak 2: Sakspapirer godkjennes.   
Vedtak 3: Protokoll fra Campustingmøte 3 godkjennes.  
 
Sak 3622: Innkjøp av nytt kontorutstyr 
 
Det er behov for å kjøpe inn nytt datautstyr til arbeidsutvalget. Utstyret er gammelt og merker at 
dette hemmer i den aktive arbeidshverdagen.  
 
Innspill fra orgkons om å bruke samarbeidsavtalen studentdemokratiet har med UiT. Det skal dekke 
denne type utgifter.  
 
Vedtak: Campustinget undersøker med UiT om samarbeidsavtalen kan dekke dette. Hvis så ikke er 
tilfelle, godkjenner Campustinget at AU kjøper inn utstyr for opptil 18 000 kr.  
 
Sak 3722:  VEL-midler 1: søknad sykepleie 
 
Søknad fra sykepleie om sosial avslutning for bachelorstudentene for ca 40 stk. Med mat og 
drikke. AU har behandlet søknaden, og kr 5000 er innvilget. 
 
Vedtak: Campustinget tar saken til orientering 
 
Sak 3822:  VEL-midler 2: søknad master i revisjon/sivøk 
 
Maserstudenter ønsker å ha avslutning for kullet på Ludo. AU har behandlet søknaden og foreslår kr 
11 000,- 
 
Vedtak: Campustinget innvilger kr 11 000 til masterstudentenes  
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Sak 3922:  VEL-midler 3: søknad erfaringsbasert master 
 
Maserstudenter på erfaringsbasert master, kull 21, ønsker å ha avslutning for kullet.  
 
AU har behandlet søknaden, og innvilget kr 5000,- 
 
Vedtak: Campustinget tar saken til orientering 
 
 
Sak 4022:  VEL-midler 4: Oppstarten - Helsesista 
 
Oppstarten har booket Helsesista for å holde et seminar om psykisk helse for unge personer, da 
rettet mot studenter og studentlivet. Dette blir gjennomført under Oppstarten i august.  
 
Arbeidsutvalget stiller seg svært positiv til tiltaket fra Oppstartens styre, og ønsker å stille med 
midler. Campustinget har bevilgningsrett over midlene i Samskipnaden i Harstads «Tiltakspakke 
forebyggende tiltak psykisk helse», og arbeidsutvalget foreslår derfor at søkesum i sin helhet hentes 
fra denne potten, heller enn VEL-midlene. Samskipnaden har allerede foretatt utbetalingen.  
 
Vedtak: Campustinget tar saken til orientering 
 
Sak 4122:  VEL-midler 6: søknad Sykepleie deltid, kull 2022 
 
Søker om midler til å bestille lunsj til klassens time. AU har behandlet søknad og innvilget kr 1600,- 
 
Vedtak: Campustinget tar saken til orientering 
 
Sak 4222:  Studentparlamentets sommeravslutning 
 
Det arrangeres sommeravslutning for SP i Tromsø 8. og 9. juni. I utgangspunktet var 
sommeravslutningen for SP-representanter, men nå sender Campustinget i Narvik og Finnmark flere 
medlemmer til denne. Harstad har også lyst til å delta, og venter på tilbakemelding fra SP om vi blir 
invitert. 
 
Vedtak: Campustinget tar saken til orientering 
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Sak 4322:  FAST-søknad Oppstarten 2022 
 
Oppstarten – Fadderordningen ved UiT Harstad har søkt om kr 110 000,- i FAST-midler til 
gjennomføring av årets fadderuker. Oppstarten starter 16. august og varer til 26. august.  
 
Det er redegjort godt for program, prioriteringer, fadderopplæring og økonomi. Campustinget skulle 
ønske at søknaden kom inn tidligere. Tradisjonen tro ønsker arbeidsutvalget at Campustinget stiller 
med midler for at fadderordningen i Harstad skal bli et bra opplegg. 
 
Vedtak: Campustinget bevilger kr 110 000,-  
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 16:22 | Protokoll ført av Tone Christoffersen 
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