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Protokoll møte 2 

Onsdag 6. april kl. 15:30 – 17:24 
 
Medlemmer til stede: Robin Johansen, Arne Solheim Paulsen, Rolf Erik Forseth, Mari Fjeld 
Kvernvik, Lise-Mari Jakobsen og Aune Dørmænen.  
 
Gjester: Victor Zimmer (studentparlamentet), Amanda Adelaide Molvik, Daniel Karlsen, 
Odianne Hermansen, Kristin Andreassen (nye medlemmer) og Lasse Jenssen (Ludo)  
 
Og Tone Christoffersen (orgkons) 
 
Sak 2122:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll 
 
Nye medlemmer er invitert til møtet.  
To eventuelt-saker er kommet til etter at sakspapirene ble sendt ut.   
 
VEDTAK: Innkalling, sakspapirer og protokoll ble godkjent. 
 
Sak 2222:  Status VEL-midler regnskap 2022 
 
Godt fornøyd med tildelingene som er gjort så langt i semesteret. Pengene blir godt spredt blant 
foreninger, kull og heltid/deltidsstudenter. Det trengs en god markedsføringskampanje for høsten 
slik at flere vet om støtteordningen.  
 
VEDTAK: Regnskapet ble godkjent.  
 
Sak 2322:  Oppfølging sak 0222 oppstart bilforening 
 
Det er søkt om støtte til oppstart av bilforening, og saken har blitt jobbet med utover høsten. 
Nå er garasje på plass og Rolf Erik har registrert foreningen i Brønnøysundregisteret. Planer 
om å montere opp utstyr i garasjen til høsten, samt søke om midler.  
 
VEDTAK: Campustinget tar saken til orientering.  
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Sak 2422:  Oppfølging sak 0522; delegater til NSOs landsmøte 
 
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 
har nå jobbet for at Rune har fått observatørplass med tale- og forslagsrett. Arne stiller som 
fast delegat.  
 
VEDTAK: Tatt til orientering 
 
Sak 2522:  Oppfølgingssak 0722b: Valg av nytt Studentparlament 2022/23 
 
Pga krøll med listevalget i mars, ble listevalget flyttet til april. I etterspill etter dette er det 
kommet flere kandidater fra Harstad til moderat liste, og listen teller nå 10 stk. I tillegg kan 
det være andre studenter fra Harstad om stiller for andre lister. Valget er 20. – 30. april. 
Godt å se at det er så mange engasjerte studenter i Harstad! Etter planen skal det drives 
valgkamp også i Narvik og Alta for kandidater fra Harstad.  
 
VEDTAK: Tatt til orientering 
 
Sak 2622:  Stellerom på campus 
 
Det er flere studenter med små barn, spesielt når det er samlingsbaserte studenter inne på 
campus. Det finnes et stellerom, men ønsket er å tilrettelegge for flere stellerom. 
Campustinget har hatt møte med bygg og anlegg, og nå kommer det flere stellerom på 
campus! Det skal også jobbes for å få stillerom/ammerom. Studentkjøkkenet kan være 
aktuelt for dette formålet. Det er spørsmål knyttet til tilgjengelighet etc. som må vurderes i 
det videre arbeidet. Studentkjøkken er i bruk, Panorama kan muligens også få 
mikro/vannkoker og bli et godt supplement og/eller erstatning for studentkjøkkenet.   
 
VEDTAK: Tatt til orientering  
 
Sak 2722:  Møte med viserektor 
 
Ny viserektor Rikke Gürgens Gjærum inviterte til møte 30. mars hvor flere engasjerte 
studenter stilte. Det var et konstruktivt bli-kjent-møte og tettere kontakt mellom studenter 
og administrasjonen. Hun skal ha kontor på grupperom 328 og ønsker å være mer 
tilgjengelig for studentene. Studentene kompenseres med et nytt grupperom. Vi ser frem til 
et fortsatt godt samarbeid med viserektor. VEDTAK: Tatt til orientering 
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Sak 2822:  Søknad VEL-midler: VPLBA19 
 
Vernepleie 3. år skal ha avslutning 16. juni. Er 40 stk og søker om midler til leie av lokaler, 
mat, drikke og premier. Søker om kr 10 000,-  
 
VEDTAK: Campustinget bevilger kr 10 000,- til VPLBA19 
 
Sak 2922a:  Levere eget budsjettinnspill driftsstøtte UiT 2023 
 
Victor presiserte om den økonomiske fordelingen rundt studentvelferdsmidlene til UiT. 
Fordeler med å levere budsjettinnspill gjennom SP er at SP har revisjonsplikt og at SP 
prioriteres fra UiT. Victor ser likevel ikke noen problemer ved at CT leverer eget innspill. 
 
Det er to alternativer:  
1) Campustinget leverer budsjettinnspill gjennom Studentparlamentet 
 - Budsjettinnspill for HSI, Oppstarten og Galleriet leveres som eget budsjettinnspill 
2) Leverer eget budsjettinnspill samlet for CT og de tre største foreningene 
  
VEDTAK: Campustinget vedtar alternativ 2 og leverer eget budsjettinnspill for 2023 
 
 
Sak 2922b:  Budsjettinnspill driftsstøtte UiT for 2023 
 
Forslag til budsjett:  
Driftsstøtte Campustinget i Harstad:   kr 300 000 
Studentvelferd Harstad:   kr 120 000 
Oppstarten – fadderordningen:   kr 100 000 
HSI:      kr 100 000 
Galleriet Studenthus:    kr 200 000 
Total sum:     kr 820 000 
 
Presisering fra Victor om at Galleriet Studenthus er fristasjon og sånn sett indirekte får 
tilskudd fra UiT (estimert rundt 1,2 millioner) 
 
VEDTAK: Campustinget gir ansvar for budsjettinnspillet til Robin og Tone, arbeidsutvalget 
holdes orientert.  
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Sak 3022:  Eventuelt 
 
Eventueltsak 1:  
Strategiprosess Ludo Bar & Scene 
 
Ny daglig leder presenterte planer for ny strategi for Galleriet studenthus som drifter Ludo.  
Bakgrunn: Det er stort manko på frivillige til Ludo nå. Behovet for frivillige til drift og verv på 
campus gjør at 12,4 % av studentene i Harstad må være aktive for å få hjulene til å gå. Det 
oppleves som et høyt tall sett sammensetningen av studenter under ett. Stor grad av 
studentlivet er frivillig basert, ofte demotiverende med byråkrati og lite kapasitet til å 
arrangere. De som er engasjerte strekker seg langt, og er også involvert i flere verv.  
 
Ny strategi: ønsker å se på muligheten for at Galleriet studenthus kan bli en paraplyforening 
for linjeforeninger, studentforeninger og aktiviteter. Frigjøre studenter for administrative 
oppgaver og bidra til større aktivitet. Kan få flere studenter inn til styret. F.eks. 
representanter fra flere linjer og aktivitetsgrupper. Kan skille drift og innhold i to selskap. 
Etablerer flere undergrupper/aktivitetsklubber i selskapet; quizmastere, fotballfremvisninger 
og billiardgrupper etc. 
 
Debatt: 

- det er forskjell på linjeforeninger og andre studentforeninger.  
- paraplyorganisasjoner har tendens til å bli for store. Driv er et eksempel. Det kan føre 

med seg regnskaps- og revisjonsforpliktelser som ikke små foreninger må fokusere  
- Spørsmål rundt opplæring (kursing som gjøres under Samskipnaden) – om det er 

behov for det videre og om dette da naturlig bør ivaretas av paraplyorganisasjonen?  
- Litt tidlig å trekke noen konklusjoner ennå, men godt å kunne begynne på noen 

strategitanker rundt fremtidig organisering.  
 
Vedtak: Campustinget tar saken til orientering  
 
-  
 
Eventueltsak 2:  
Tillitsvalgtsamling  
Tirsdag ble det gjennomført en vellykket tillitsvalgtsamling på Bar Bassit. Flere tillitsvalgte 
deltok og fikk debattskolering fra Daniel Masvik, intro til Studentparlamentet, Samskipnaden 
og Ludo. Det skal settes ekstra fokus på de tillitsvalgte fremover. 
 
Vedtak: Campustinget tar saken til orientering 
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Eventueltsak 3:  
Ønske fra studenter om vanndispenser på skolen 
Flere studenter savner tilgang på drikkevann når kantina er stengt. Campustinget ønsker å 
følge opp dette videre med bygg og anlegg.  
 
Vedtak: Campustinget vedtar at saken følges opp av AU 
 
-  
 
Eventueltsak 4:  
UiT gir 15 billetter til Harstadkonferansen til studenter 
 
Campustinget har fått i oppdrag å fordele disse. Sjekker internt først og så med andre 
foreninger. Listen må inn før påske: Rolf Erik, Lise-Mari, Amanda, Daniel og Robin melde seg i 
møtet. Det er da 10 billetter igjen. Legger ut i messenger-tråden til Campustinget, 
førstemann til mølla.   
 
Vedtak: Campustinget tar oppdraget og fordeler billetter 
 
Møtet hevet kl. 17:24 | Protokoll ført av Tone Christoffersen 
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