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Protokoll møte 1 

Onsdag 2. mars kl. 15:30 – 16:30 (digitalt) 
 
Medlemmer til stede: Rune Witon Olsen, Rolf-Erik Forseth, Robin Johansen, Mari Fjeld 
Kvernvik, Lise-Mari Jakobsen og Aune Dørmænen .  
 
Sak 0122:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll 
 
VEDTAK: Innkalling, sakspapirer og protokoll ble godkjent. 
 
Sak 0222:  Oppstart bilforening 
 
Det har vært jobbet iherdig med Christer Rones Sødahls initiativ om en studentforening/bilforening.  
Møte med Beate v/BEA er gjennomført og det ser positivt ut med tanke på garasje for foreningen.  
 
VEDTAK: Tatt til orientering  
 
Sak 0322:  Valg av ny hovedtillitsvalgt i CTiH 
 
Stine Helen Rosenkranz valgte å trekke seg fra sitt verv som hovedtillitsvalgt, og Rolf Erik 
Forseth stilte til valg som erstatter.  
 
VEDTAK: Rolf Erik ble valgt ved akklamasjon.  
 
Sak 0422:  Budsjettinnspill 2023 
 
Innen mai skal CTiH søke om driftsmidler for 2023 fra UiT sentralt. Oppgaven følges opp av 
økonomiansvarlig Robin Johansen, nestleder Arne Solheim Paulsen og Campustingets 
organisasjonskonsulent Tone Christoffersen. 
 
Nytt av året er at Campustinget skal søke om midler på vegne av foreningene Galleriet 
Studenthus, Harstadstudentenes Idrettsforening og Oppstarten. UiT har ikke tidligere støttet 
disse, men gir betydelige midler til tilsvarende foreninger i Alta og Tromsø.  
 
VEDTAK: tatt til orientering 
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Sak 0522:  Delegater til NSO 
 
Arne og Rune var valgt som delegater til Landsmøtet til Norges studentorganisasjon (NSO) 
Dessverre ble det krøll i faste plasser, og Rune mistet sin plass. AU ved Studentparlamentet 
jobber nå for at Rune kan få observatørplass. 
 
VEDTAK: Tatt til orientering 
 
Sak 0622:  U5-samling i Tromsø  
 
I uke 5 arrangerte Studentparlamentet i Tromsø U5-samling hvor studenter fra Harstad 
deltok. Spennende og inspirerende møter.  
 
VEDTAK: Tatt til orientering 
 
Sak 0722 a:  Valg av nytt Campusting 2022/2023 
 
11 kandidater stilte til valg innen fristen 24. februar. Antall mottatte stemmer vil bestemme 
hvorvidt en får en av de 7 stemmeberettigete faste plassene eller 4 av varaplassene. Ideelt 
sett skulle det vært flere kandidater, men etter forholdene er vi fornøyd med å ha fylt opp 
plassene.  
 
VEDTAK: Tatt til orientering 
 
Sak 0722 b:  Valg av nytt Studentparlament 2022/23 
 
5 kandidater fra Harstad stiller også til listevalg. Det blir mest sannsynlig valgkampstand i 
foajeen, og det er også ønskelig at kandidatene tar en tur til Narvik.  
 
VEDTAK: Tatt til orientering 
 
Sak 0822:  Den store klesbyttedagen 
 
Folkehøgskolen har oversendt et initiativ om å delta på en klesbyttedag. Saken er oversendt 
kommunikasjonsansvarlig som følger opp videre.  
 
VEDTAK: Tatt til orientering 
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Sak 0922:  Søknad VEL-midler #1: Studenter 1. året. 
 
Søknadssum kr 3000,- til hyttetur på Maistua. Søknaden fremstår som i lite omfang og 
internt, så det innstilles på avslag.  
 
VEDTAK: Avslås 
 
Sak 1022:  Søknad VEL-midler #2: Praktisk prosjektledelse kull 22 
 
Sosial samling for studentene på praktisk prosjektledelse. 
 
VEDTAK: Bevilger kr 10 000,- 
 
Sak 1122:  Søknad VEL-midler #3: Oppstarten 
 
Søker midler til fadderkveld på Ludo, der en skal bli kjent med fadderne. 
 
VEDTAK: Bevilger kr 10 000,-  
 
Sak 1222:  Søknad VEL-midler #4: LIM 1. året 
 
LIM-studentene skal ha sin første time med studentassistent og søkte om midler til å bestille 
mat. 
 
VEDTAK: Bevilger kr 2 842,- 
 
Sak 1322:  Søknad VEL-midler #5: Vernepleie 2021 
 
Søker om midler til en studiegruppe på 10 stykker på vernepleie.  
 
VEDTAK: Bevilger kr 5 000,- 
 
Sak 1422:  Referansegruppe UiT-studenters livskvalitet og psykiske helse 
 
Rune Witon Olsen, Stine Helen Rosenkranz og Lise-Mari Jakobsen bidrar i referansegruppen 
til UIT. 
  
VEDTAK: Tatt til orientering 
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Sak 1522:  Møte med viserektor 
 
Ny viserektor Rikke Gürgens Gjærum ønsker et møte med et utvalg studenter med verv på 
Campus. Det er sendt over en forslagsliste og dette arbeidet følges opp videre. 
 
VEDTAK: Tatt til orientering 
 
Sak 1622:  Møte med Lasse, ny driver på Ludo 
 
Har hatt møte med ny daglig leder på Ludo. Det er utfordringer med rekruttering av frivillige, 
og endringer i åpningstider. Campustinget er positive til nye tanker og idéer for videre drift 
og samarbeid. 
 
VEDTAK: Tatt til orientering 
 
Sak 1722:  Forslag om app for markedsføring av studentaktiviteter 
 
Levende campus ønsker å få undersøke mulighetene for en app for studentrettede 
aktiviteter her på campus. I Bodø har de gode erfaringer, og Campustinget deltar i et møte 
for å høre mer om opplegget.  
 
VEDTAK: Mari, Robin, Rune, Rolf Erik ++ deltar i møtet 
 
1822:  Tiltakspakke forebyggende tiltak psykisk helse 
 
Samskipnaden har mottatt kr 300 000 som skal gå til aktiviteter og fond for 
studentforeninger. Det er ønskelig at studentene har en tydelig stemme i fordeling og bruk 
av midlene og Campustinget ble bedt om å stille med representanter inn til en 
arbeidsgruppe. Rune har rekruttert Jørgen og Therese. Rolf Erik sitter i velferdspolitisk 
komité i Tromsø og kan bistå med å ta saker dit dersom det er behov for det. Tone og Lasse 
fra Samskipnaden følger opp videre og holder Campustinget orientert.  
 
VEDTAK: Tatt til orientering 
 
 
 
 
 



  

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

___________________________________________________________________________ 

  Harstad, 02.03.22 

 
Sak 1922:  Godkjenning årsregnskap 2021 
 
Regnskapet til Campustinget i Harstad er avsluttet for 2021 med et resultat på kr 30 078,70 i 
pluss. 
 
VEDTAK: Årsregnskap for 2021 ble godkjent.  
 
Sak 2022:  Eventuelt 
 
Fotoshoot 
Vi skal ta bilder av det nye Campustinget + orgkons og daglig leder på Ludo. Det blir ny 
kortstokk!!  
 
Promomateriell 
Det bestilles nytt promomateriell denne våren og det utarbeides nå forslagsliste til hva vi 
skal bestille.  
 
Linjeforening Internasjonal beredskap 
Aune ser på muligheten for om det kan opprettes en linjeforening for BIB-studenter.  
 
Møtevirksomhet 
Høsten og starten på det nye året for Campustinget har vært utrolig travel. Samtidig har det 
vært vanskelig å få til møter med CT. Sakslisten i dag er imponerende lang, og det jobbes på 
med mange viktige saker parallelt.  
 
Neste møtedato er onsdag 6. april – hold av datoen i kalenderen!! ���� 
 
Møtet hevet kl.  16:31  
Protokoll ført av Tone Christoffersen 
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