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Sak 4322: Godkjenning av innkalling, sakspapirer og 1 

protokoll 2 

Saksbehandler: Campustinget 3 

Sakstype: Vedtak 4 

 5 
Fremmøtte Campusting-medlemmer behandler vedtak 1, 2 og 3 6 

 7 
Innstilling til vedtak 1: Innkalling godkjennes 8 
Innstilling til vedtak 2: Sakspapirer godkjennes 9 
Innstilling til vedtak 3: Protokoll fra Campustingmøte 4 godkjennes  10 
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Sak 4422: VEL – Midler BLU-2021 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Orientering 3 

 4 
Kopi av Fornavn: Blu-2012 5 
Fornavn: Srisupha Sirijantho 6 
E-post: ssi091@post.uit.no  7 

Kommentar: Hei! Vi er 3.års studenter på samlingsbasert barnehagelærerutdanning i Harstad, 8 
og i forbindelsen med oppstart ønsker vi å styrke felleskapet ved å gå ut å spise. Dette ble en 9 

stor suksess sist, så dette ønsker vi å gjenta. 10 

Vi er 27 studenter i årets kull, og ønsker midler for å kunne jevne ut sosiale forskjeller slik at 11 
flest får mulighet til å delta 12 
Kopi av kommentar: 5000kr 13 
 14 

 15 
Arbeidsutvalgets innstilling: Søknad godkjent og utbetalt 5 000 kr  16 

mailto:ssi091@post.uit.no
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Sak 4522: Gjenopplivning HSI 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget & Tone 2 

Sakstype: Diskusjon 3 

 4 

Gjennom de to foregående årene har studentene vært sterkt påvirket av pandemien. HSI har 5 
ligget litt i ro gjennom pandemien og det merkes at flere studenter ønsker å få tilbake tilbudet 6 
fra HSI. Etter flere tilbakemeldinger fra studenter som ønsker å starte egne foreninger til 7 
studenter som ønsker et aktivitetstilbud tilbake som har vært savnet gjennom de siste to årene. 8 

Sist det var et årsmøte for HSI var tilbake i 2020, hvor Arne Paulsen ble valgt til leder. Siden 9 
har det ikke vært nytt valg av et nytt styre i HSI og flere i styret er ikke studenter lenger på 10 
UiT Campus Harstad. Gjennom nettsiden til HSI ser man også den som er oppført som 11 

ansvarlig på volleyball ei heller er student hos UiT. 12 
 13 
Arbeidsutvalget ønsker at Campustinget diskuterer hvordan HSI skal gjenopplives, når et 14 
årsmøte og valg av nytt styre i HSI skal gjennomføres, og hvordan få studentene til å være 15 

aktiv i HSI.  Etter flere tilbakemeldinger fra studentene ser arbeidsutvalget nødvendigheten til 16 
en diskusjon om hvordan Campustinget kan bidra HSI med å komme i gang igjen etter 17 

pandemien. Når skal et årsmøte ta sted og hvor?  18 
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Sak 4622: Suppleringsvalg Campustinget 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Orientering og Diskusjon 3 

 4 

Etter årets konstituering for Studentparlamentet i Tromsø ble det klart at Campustingets 5 
nestleder ble valgt inn som en del av Arbeidsutvalget. Dette førte til at både nestleder og et 6 
annet Campusting medlem flyttet til Tromsø for denne perioden. Dette endte med at 7 

Campustinget fikk to åpne plasser som må fylles. Arbeidsutvalget valgte å supplere inn 8 
Fredrik Klæboe Jensen som nytt varamedlem av Campustinget, og etter flere samtaler med 9 
medlemmene av Campustinget ble det tatt godt imot at vedkommende ble supplert direkte inn 10 

til Campustinget. Og Campustinget får en engasjert 11 
 12 
Campustinget trenger også et nytt varamedlem nr. to inn, derfor ønsker Arbeidsutvalget at 13 
Campustinget i sin helhet diskuterer om det skal suppleres inn enda et nytt varamedlem eller 14 

om vi skal kjøre offentlig suppleringsvalg på dette medlemmet. Eventuelt dersom 15 
Campustinget har noen aktuelle kandidater står de fritt til komme med deres anbefaling.  16 
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Sak 4722: Studentlivseminar 30. sep – 1. okt 1 

Saksbehandler: Rolf, Rune & Tone 2 

Sakstype: Orientering 3 

 4 

Det nærmer seg for årets første tillitsvalgtsamling, men også seminar for studentforeninger og 5 
Campustingenes medlemmer. Fredag 30. september begynner det på Arena Nord-Norge på 6 
Thon Hotel Harstad. Invitasjoner har blitt sendt til Tromsø, Finnmark og Narvik sånn at 7 
Arbeidsutvalgene, styrene, organisasjonskonsulentene kan delta dersom de ønsker dette. 8 

Campustinget i Harstad ønsker tettere samarbeid campusene imellom og dette er et perfekt 9 
møtested for å bli bedre kjent på tvers av studiestedene. Seminaret er beregnet for alle 10 
tillitsvalgte ved Campus Harstad, Campustingene og Studentparlamentet i Tromsø, men også 11 

styremedlemmer i foreninger og foreninger generelt. Det er planlagt et program for alle. Både 12 
de som sitter i Studentforeninger og de som sitter som tillitsvalgt for kullene og medlemmer 13 
av Campustingene. 14 
 15 

Fredag 30. september og lørdag 1. oktober inviterer Campustinget i Harstad og Samskipnaden 16 
til Studentlivseminaret. Tillitsvalgte og aktive i studentforeningene ved campus Harstad kan 17 

melde seg på seminaret! Det er gratis å delta! 18 
Vi har booket Arena Nord-Norge på Thon hotel og vil i løpet av fredags ettermiddag til 19 
lørdags kveld by på inspirasjon, kursing innenfor både studentdemokrati, tillitsvalgtrollen, 20 

markedsføring, økonomi og den nødvendige samtalen. I tillegg skal vi bli bedre kjent, ha en 21 
workshop om studentinvolvering, spise digg middag og ha sosiale aktiviteter. Målgruppen for 22 

kurset er tillitsvalgte ved UiT campus Harstad og aktive i studentforeninger ved campus, men 23 
også de andre campusene. 24 

 25 
Programmet ser foreløpig slik ut (med forbehold om endringer): 26 
 27 
Fredag 30. september 28 

15:00 Registrering og velkommen  29 
16:00 Inspirasjonsforedrag  30 
17:00 Workshop studentinvolvering 31 
20:00 Middag og quiz 32 
 33 

Lørdag 1. oktober 34 
09:00 Innføring i studentdemokratiet 35 

10:00 Kurs i Den nødvendige samtalen  36 
12:00 Kurs i markedsføring for studentforeninger 37 
14:00 Lunsj 38 
15:00 Debatt- og presentasjonsteknikk 39 
17:00 Kurs i økonomistyring for studentforeninger 40 

20:00 Middag 41 
21:00 Konsert på Ludo Bar & Scene  42 
 43 

Påmeldingsfrist 15. september.   44 
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Sak 4822: Parkering ved UiT 1 

Saksbehandler: Rolf 2 

Sakstype: Diskusjon 3 

 4 
Gjennom sommeren kom det opp skilt på parkeringen ved Campus, fra og med sommeren ble 5 
det forbudt å parkere over natten på campus, dette har aldri vært et problem tidligere hvor 6 

man har kunne stått over natten. Grunnlaget for at det nå ikke kan parkeres mellom 22:00 – 7 
06:00 ligger på at det skal være forbeholdt snømåking på parkeringen. Etter flere 8 

tilbakemeldinger fra studenter er det ønskelig at dette tas opp til diskusjon innad i 9 

Campustinget. Ettersom flere med bil både jobber som frivillig på Ludo, har seine kvelder 10 
med skolearbeid, eller reisevirksomhet i forbindelse med diverse verv eller andre ting som 11 
gjør at man må stå parkert etter 22:00. 12 
 13 

Det er forståelig at man ønsker å gjøre det på den måten, men uten å få noe særlig informasjon 14 
spesielt da man kanskje som etablert student har hatt vane at det ikke har vært et problem 15 

tidligere ender det ofte med en mulig bot, som er beklagelig for studentene som ellers kan ha 16 
en ganske tøff studentøkonomi.  17 

 18 
Derfor ønsker jeg at dette tas opp til diskusjon på hvordan vi eventuelt kan inngå et samarbeid 19 
som gjør at de som er studenter kan ha en mulig plass som dedikeres til de forskjellige 20 

formålene som nevnt ovenfor.  21 
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Sak 4922: Valg av Nestleder 1 

Saksbehandler: Rolf 2 

Sakstype: Valg 3 

 4 

Som følge av at Campustingets nestleder ble konstituert inn i Arbeidsutvalget i Tromsø, måtte 5 
vedkommende dermed trekke seg fra sin posisjon i Campustinget. Som følge av dette skal vi 6 
under dette møtet ha et nytt valg for å velge ny nestleder til Arbeidsutvalget i Campustinget.  7 
 8 

§ 3 Arbeidsutvalget  9 

Arbeidsutvalget velges av Campustinget under konstituering og skal bestå av en leder, 10 
nestleder og hovedtillitsvalgt, samt et varamedlem. Arbeidsutvalget innstiller og forbereder 11 
saker til Campustingets lokale møter, samt saker til Studentparlamentet i Tromsø. AU 12 

forvalter økonomiske ressurser i henhold til vedtak fattet av Campustinget. For å oppnå 13 
vedtaksdyktighet må 2 eller flere medlemmer være til stede.  14 
 15 

I hastesaker har Arbeidsutvalget mulighet til å foreta vedtak på vegne av Campustinget. Disse 16 
må i etterkant godkjennes av Campustinget. 17 

 18 
Medlemmene av AU godtgjøres til enhver tid av en gjeldende sats. 19 
 20 

§ 3.2 Nestleder 21 

Nestleder skal bistå leder i leders gjøremål og skal være stedfortreder når leder er fraværende.  22 
 23 
Nestleder skal holde seg oppdatert på leders oppgaver slik at hen kan trå inn når det er behov.  24 

 25 
Nestleder har særlig ansvar for oppfølging av Campustingets medlemmers oppgaver, samt 26 

rekruttering av studenter til valg. 27 
 28 
 29 
Valg av nestleder: Vedtak: Til nestleder velges [person A]  30 
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Sak 5022: Valg av Varamedlem i Arbeidsutvalget 1 

Saksbehandler: Rolf 2 

Sakstype: Valg 3 

 4 
Dersom etter valg av nestleder er gjennomført og Arbeidsutvalgets varamedlem blir valgt som 5 
ny nestleder må det velges et nytt varamedlem inn til Arbeidsutvalget i Harstad, dette 6 

gjennomføres rett etter valg av nestleder. Dersom nestleder blir noen andre enn 7 
varamedlemmet faller saken bort og strykes fra dagsorden. 8 

 9 

§ 3 Arbeidsutvalget  10 

Arbeidsutvalget velges av Campustinget under konstituering og skal bestå av en leder, 11 

nestleder og hovedtillitsvalgt, samt et varamedlem. Arbeidsutvalget innstiller og forbereder 12 
saker til Campustingets lokale møter, samt saker til Studentparlamentet i Tromsø. AU 13 
forvalter økonomiske ressurser i henhold til vedtak fattet av Campustinget. For å oppnå 14 
vedtaksdyktighet må 2 eller flere medlemmer være til stede.  15 

 16 
I hastesaker har Arbeidsutvalget mulighet til å foreta vedtak på vegne av Campustinget. Disse 17 

må i etterkant godkjennes av Campustinget. 18 
 19 
Medlemmene av AU godtgjøres til enhver tid av en gjeldende sats. 20 

 21 

Valg av varamedlem: Vedtak: Til varamedlem velges [person B]  22 
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Sak 5122: Harstadstudentenes Understabile forening 1 

Saksbehandler: Rolf 2 

Sakstype: Orientering 3 

 4 

I foregående uke ble det oppstartet en ny studentforening, Harstadstudentenes Understabile 5 
forening heretter (HSU), dette er en forening som har hovedfokus innenfor frisbeegolf, for å 6 
øke det sosiale på UiT Campus Harstad, og for å nå studenter som er interessert i frisbeegolf, 7 
ettersom det er en sport som har tatt seg opp i løpet av de siste årene. Stiftelsesmøte, protokoll 8 

er i orden og foreningen er stiftet, og det har blitt sendt inn til Brønnøysundregisteret for å få 9 
organisasjonsnummer. Styret i HSU består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og to 10 
styremedlemmer. Styret er som følger: 11 

 12 
Leder: Emil Kristoffer Bakkejord 13 
Nestleder: Christian Isachsen 14 
Økonomiansvarlig: Fredrik Klæboe Jenssen 15 

Styremedlem: Rune Witon Olsen 16 
Styremedlem: Rolf Erik Forseth 17 

  18 
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Sak 5222: Verdensdag for psykisk helse 1 

Saksbehandler: Lise-Mari 2 

Sakstype: Orientering 3 

 4 
Verdensdagen for psykisk helse er den 10.oktober og i den anledningen var tanken at vi skulle 5 
markere dagen på campus. Psykisk helse er et viktig tema og nå etter korona er det enda 6 

viktigere og ta vare på både den fysiske og den psykiske helsen. 7 
  8 

Det er bestilt inn materiale som vi kan bruke på stand for å markere verdensdagen for psykisk 9 

helse. Materialene er kommet. 10 
 11 
Ideen er at noen av oss står på stand på dagen tid fra kl. 11 til 12/13. Jeg vil være en av den 12 
som står på stand. Hvem kunne tenkt seg og gjøre dette sammen med meg? 13 

 14 
Mens en ide er at på kvelden holde vi et sosialt arrangement med en innleid foredragsholder 15 

som prater om psykiskhelse. Når vi står på stand så reklamere vi for arrangementet som skal 16 
være på kvelds tid. Noen ideer på hvem vi eventuelt kan leie in? Men tanke på at jeg er litt 17 

sent ut kan det kanskje være en ide og se på om det er noen forelesere på campus som har et 18 
opplegg og ønsker og prate om psykisk helse.  19 
 20 

Eller så kan vi invitere til taco kveld på ludo og film i store auditorium? 21 

 22 
Ideen er stand på dagtid og sosialt arrangement på kvelden. 23 
Hva tenker dere?  24 


