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Sak 5322: 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 5 godkjennes  10 
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Sak 5422: VEL – Midler søknad #1 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Orientering 3 

 4 
Kopi av Fornavn: Bachelor i sykepleie kull21 5 

Fornavn: Kristin Helen Andreassen 6 

E-post: kan137@uit.no 7 

Kommentarer: Vi er en gjeng som går 2. året bachelor i sykepleie (kull21) ønsker å få til 8 
ukentlige studiekvelder for å kunne diskutere, repetere og lære hverandre pensum og 9 
arbeidskrav. Dette er et forsøk vi nå skal prøve for å styrke det sosiale i klassen samt minske 10 

styrkprosenten som er i sykdomslære og generelt etter 2.året sykepleien. Etter lange dager 11 
med forelesning kan det være vanskelig å sette seg ned med studie og pensum igjen og vi 12 
håper på å øke motivasjonen til medstudenter ved å kunne tilby litt mat under studeringen som 13 

skal foregå etter skoleslutt. Vi er litt over 40 studenter igjen i kullet, men etter samtale med 14 
klassen forventes det at 20 kommer til å delta den første gangen. 15 

Kopi av Kommentarer: Budsjett for "studiekveld 1": Ingen inntekter. Studiekveld 1: torsdag 16 
22.09.22 Utgifter: 8 pizza * 249kr/pizza = 1992 kr Drikke (div. brus) = 500kr Totalt utgifter: 17 

2492kr 18 

Arbeidsutvalgets innstilling: Søknad ble vedtatt og penger utbetalt   19 
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Sak 5522: VEL – Midler søknad #2 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Orientering 3 

 4 

Kopi av Fornavn: Bachelor i sykepleie 5 

Fornavn: Kristin Helen Andreassen 6 

E-post: kan137@uit.no 7 

Kommentarer: En del av oss som studerer bachelor i sykepleie kull21 jobber nå effektivt for å 8 

bidra til mere sosialt blant alle sykepleierstudenter uavhengig av kull på UiT Harstad samt 9 

øke den faglige kunnskapen slik at flere studenter består emnene både anatomi og 10 

sykdomslære, da strykprosenten på disse er høy. NSF har tipset oss om "sykepleierspillet" 11 

som er et brettspillet utviklet av sykepleiere, og retter seg primært mot sykepleierstudenter og 12 

sykepleiere. Vi tenker dette hadde vært et fint hjelpemiddel til studiekvelder som vil øke både 13 

det faglige, men også sosiale blant oss studenter. 14 

Kopi av Kommentarer: Inntekt: ingen Utgifter: Sykepleierspillet 699kr/spill 15 

(https://www.kneipp.no/sykepleierspillet/shop) Vi søker i første omgang midler til å få kjøpt 16 

inn et spill som kan ligge her på UiT som et tilbud til alle studenter. 17 

Arbeidsutvalgets innstilling: Søknad ble vedtatt og penger utbetalt   18 
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Sak 5622: VEL – Midler søknad #3 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Orientering 3 

 4 

Kopi av Fornavn: ØkAd 2020 5 

Fornavn: Lise Kolbeinsen Steen 6 

E-post: lise.steen@hotmail.com 7 

Kommentarer: Vil gjerne samle en gruppe til en kollokvie, og ordne mat til alle 8 

Kopi av Kommentarer: 200kr per pers for pizza og brus, tenker å kunne samle rundt 8-10 9 

personer 10 

Arbeidsutvalgets innstilling: Søknad ble vedtatt og penger utbetalt   11 
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Sak 5722: VEL – Midler søknad #4 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Orientering 3 

 4 

Kopi av Fornavn: Jakob, Jahn Henrik, Ruth, Diderik 5 

Fornavn: Jahn Henrik Meyer Ødegård 6 

E-post: Jod011@uit.no 7 

Kommentarer: Vi er en gjeng 4stk (navn ovenfor) studenter som ønsker å dra på utflukt til 8 

Lofoten mens vi er her i nord. vi vet at summen vi kan søke om ikke akkurat er gigantisk, så 9 

hovedsakelig søker vi om "drivstoffstøtte", maten får gå fra sparekontoer. Vi tenker å dra så 10 

langt vi kan med budsjettet vi har, målet er Å. men mulig vi halverer for å spare penger. 11 

Kopi av Kommentarer: Distanse: 297 km til Å i Lofoten, én vei Bompenger: 96,- én vei 12 

Drivstoff 0,8l pr/m: 608,- én vei Estimerte kostnader til Å i loftoten en vei tilsvarer 704,- 13 

Arbeidsutvalgets innstilling: Søknad ble vedtatt og penger utbetalt   14 
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Sak 5822: VEL – Midler søknad #5 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Orientering 3 

 4 

Kopi av Fornavn: Bachelor i sykepleie kull21 5 

Fornavn: Kristin Helen Andreassen 6 

E-post: kan137@uit.no 7 

Kommentarer: Sist uke ble det kjørt en studiekveld som et prøveprosjekt for å øke det sosiale 8 
og styrke det faglige blant studentene som går sykepleie 2.året. Dette var en suksess noe som 9 
gjør at vi ønsker å arrangere dette ukentlig (hver torsdag) frem til praksis start i uke 43. For å 10 
styrke det faglige er planen å gå felles gjennom caser fra arbeidskrav, bruk av quiz, videoer og 11 

flashcards på medeasy, kahoot og sykepleierspillet når det kommer i posten. Neste 12 
studiekveld er nå torsdag 29.09.2022. Med tanke på tilbakemeldingen fra studentene i klassen 13 

så forventer vi at ca. 20 stykker møter opp. 14 

Kopi av Kommentarer: Inntekter: Ingen Utgifter: Snacks og drikke til rundt beløp kr 1000 for 15 
ca 20 personer x 4 uker = 4000kr. Vi søker om totalt 5000kr for studiekvelder på disse 4 16 

ukene i tilfelle vi klarer å få enda flere fra kullet med på disse studiekveldene. 17 

Arbeidsutvalgets innstilling: Søknad ble vedtatt og penger utbetalt   18 
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Sak 5922: VEL – Midler søknad #6 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Orientering 3 

 4 

Kopi av Fornavn: Barnehagelærer 3.året samlingsbasert 5 

Fornavn: Kristine Haugsvær 6 

E-post: kha339@uit.no 7 

Kommentarer: Vi er noen studenter som en stund har studert sammen både i studieukene og 8 

mellom samlinger. Vi ønsker å ha en studielørdag hvor vi starter dagen med faglig arbeid og 9 

samarbeid om innlevering for så å ha spillkveld som noe sosialt da det ikke blir så mye av 10 

dette. Vi er 7 studenter. 11 

Kopi av Kommentarer: Utgifter: Pizza fra pizzabakeren 209kr*3 = 627kr Godis/frukt og brus 12 

500kr Vi søker om 1127kr 13 

Arbeidsutvalgets innstilling: Søknad ble vedtatt og penger utbetalt   14 
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Sak 6022: VEL – Midler søknad #7 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Orientering 3 

 4 
Kopi av Fornavn: Bachelor i sykepleie 1. og 2. året 5 

Fornavn: Marie Andersen 6 

E-post: man254@uit.no 7 

Kommentarer: Vi tillitsvalgte på sykepleie 1. og 2. årskull har snakket sammen og ønsker å 8 

gjøre noe ekstra for våre medstudenter for å skape samhold og motivasjon i en tung tid med 9 

både anatomi og en del tester og arbeidskrav. Vi ønsker å overraske alle med litt godis (twist) 10 

og noe å drikke under obligatorisk forelesning. 11 

Kopi av Kommentarer: Antall studenter totalt 1. og 2. årskull: ca. 85 studenter 2 poser twist * 12 

80kr/stk = 160kr 2 poser fruktkarameller * 45kr/stk = 90kr (tilbud obs denne uken) Brus 13 

5brett a 20stykk for 100kr = 500kr + 200kr pant Totalt 950kr 14 

Arbeidsutvalgets innstilling: Søknad ble vedtatt og penger utbetalt   15 
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Sak 6122: VEL – Midler søknad #8 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Orientering 3 

 4 

Kopi av Fornavn: Bachelor i sykepleie 1. og 2. året 5 

Fornavn: Therese E. Frekhaug 6 

E-post: tfr031@uit.no 7 

Kommentarer: ANATOMIKVELD for ALLE som studerer sykepleie! Vi som er tillitsvalgte 8 

ønsker å få til et samarbeid mellom studentene på tvers av kullene både for å skape flere 9 

sosiale sammenkomster men også for å forbedre det faglige. De som nå går 1. året har erfart 10 

av anatomi er vanskelig og tidkrevende, mens 2. året trenger å få repetert anatomien for å få 11 

mest mulig ut av sykdomslæren og det helhetlige perspektivet. Hva er ikke bedre da enn at 12 

alle som trenger å kunne anatomien går sammen? Vi lager et opplegg med både å 13 

undervise/lære hverandre, quiz og oppgaver hvor en må samarbeide - slik som forskere sier at 14 

man lærer best. For å øke motivasjonen ønsker vi å tilby våre medstudenter noe å bite i samt 15 

noe å drikke. Vi estimerer at det kommer 40 studenter på denne anatomikvelden da vi allerede 16 

har luftet ideen for våre medstudenter. Planen er å gjennomføre denne kvelden mandag 17. 17 

oktober. 18 

Kopi av Kommentarer: Ingen inntekter. Budsjett Pizza 249kr/stk * 13 pizza = 3237kr Brus 19 

600kr Premier/belønning = 163kr Totalt 4000kr 20 

Arbeidsutvalgets innstilling: Søknad ble vedtatt og penger utbetalt  21 
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Sak 6222: VEL – Midler søknad #9 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Orientering 3 

 4 
Kopi av Fornavn: Blokk G, Tordenskjold 5 

Fornavn: Helen Michelle Moe 6 

E-post: helen.michelle@hotmail.no 7 

Kommentarer: Vi søker støtte til å arrangere halloween fest. Vi trenger støtte til pynt, 8 

dekorasjon, pizza og gjennomføring av halloween fest. Vi regner med å arrangere fest for ca 9 

25 personer. Dette er med på å øke felleskapet, og skape en følelse av inkludering på tvers av 10 

studentboliger/studielinjer. 11 

Kopi av Kommentarer: Inntekt = 0 Utgift = * pynt = 1500kr * pizza = 2000 12 

Arbeidsutvalgets innstilling: Søknaden ble ikke vedtatt  13 
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Sak 6322: VEL – Midler søknad #10 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Orientering 3 

 4 
Kopi av Fornavn: Økad kull 22 5 

Fornavn: Sebastian Berg 6 

E-post: sbe153@uit.no 7 

Kommentarer: Hei! Vi er en kollokviegruppe på 5 personer som skal skrive et arbeidskrav i 8 

markedsføring, hvor vi blant annet har fokus på produktkonsept og produktattributter som 9 

kjennetegner hotellet. Vi ønsker å søke midler til en faglig og sosial samling på Bassit ved 10 

Thon Hotel. En del av oppgaven går på observasjon av beliggenhet, innhold, interiør og 11 

spekter av aktiviteter. Vi skal også finne ut av segmentering og målgruppe for det valgte 12 

hotellet. Vi søker dermed om kr 2500 til vår faglige samling. Kontonummer 4750 29 74390 13 

Kopi av Kommentarer: Maks 375kr i mat per person + en drikke til måltidet. Tilsvarer ca 14 

500kr per person. Eventuell overflødig beløp tilbakebetales 15 

Arbeidsutvalgets innstilling: Søknad ble vedtatt.  16 
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Sak 6422: VEL – Midler søknad #11 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Vedtak 3 

 4 
Kopi av Fornavn: Vernepleie kull 22 5 

Fornavn: Mina Lilleberg 6 

E-post: mina.t.lilleberg@gmail.com 7 

Kommentarer: Vi ønsker å ha en klassefest for klassen vår. Dette pga det sosiale og for å feire 8 

vår første gjennomførte eksamen. Vi ønsker å få dekket støtte til mat (pizza) og drikke (da 9 

brus). Helst ønsker vi å ha ett klasserom hvor man kan drikke alkohol, dog dette er ikke et 10 

must. Vi har flere i klassen som ikke drikker alkohol som kan være "portvakt", vi har også en 11 

komite for klassefesten som har det overordna ansvaret. Vi er tilsammen 67 i klassen pr.d.d, 12 

selvfølgelig kan ikke alle komme, men man må telle med alle 67 menneskene, hvis de ved 13 

formodning kan komme. Vi har sett på dato, da passer det seg for de fleste mandag 3 oktober. 14 

Vi regner med at det kommer til å starte ca kl 18/19. Vi ønsker rett og slett støtte fordi det blir 15 

vanskelig å huse 60 gjester og å få inn i penger på en elegant og fin måte til å kunne kjøpe inn 16 

mat og drikke. Vi trenger også hjelp til å finne ett rom på campus hvor man kan ha 17 

klassefesten. 18 

Kopi av Kommentarer: Vi regner med at vi trenger 24 pizza til 70 personer. Da blir det ca 19 

6000 kr på mat, samt at vi trenger drikke ala brus/minerallvann for ca 30L brus, som blir på 20 

rundt 500 kr. Og det må kjøpes snacks. Dermed har vi et budsjett på ca 7000 kr for 21 

mat/drikke/snacks. Bestikk/skåler/papptallerken/glass, er også noe vi må ha, det blir på rundt 22 

300 kr. Søpleposer/etc for å kunne rydde opp, ca 100 kr. Totalt budsjett ligger da på 8500 kr 23 

med god margin. 24 

Arbeidsutvalgets innstilling: Søknaden vedtas  25 
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Sak 6522: VEL – Midler søknad #12 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Vedtak 3 

 4 
Hei! 5 

 6 

Vi i kull 2021 på master i ledelse på HHS ved UiT Harstad ønsker å søke om midler til å 7 

arrangere et sosialt samvær for våre medstudenter ved siste samling for i år, i november 22. 8 

 9 

Vi er opptatte av å skape et godt samhold i kullet, og vet hvor viktig fellesskap er for å 10 
fullføre masteren. Vi synes inkludering, bekjentskap og vennskap er spesielt viktig, da helt 11 
ny forskning sier at så mange som 1 av 3 studenter føler seg ensomme og sliter psykisk.  12 

 13 

I tillegg er det mange av studentene som finansierer utdanningen selv, og bruker en ikke 14 

ubetydelig del av sin privatøkonomi på ulønnet permisjon fra jobb, reise til Harstad, 15 
overnatting og skolemateriell. 16 

 17 

Vi planlegger to aktiviteter før vi skal møtes ute for å spise, slik at det noe som kan passe til 18 
de fleste. Den ene sportslige begivenheten vi ønsker å få til er sprell og gøy på "airsoft 19 

Harstad", eller tur på bowling, og den andre er kulturelt innslag med filmkveld på en av 20 
skolens forelesningssaler. 21 

 22 

Til slutt tenkte vi å spise ute på det nye hotellet i Harstad, og hadde satt pris på støtte til pynt 23 
av lokalet og trykking av sanghefter/konkurranser/quiz 24 

 25 

Vi tenkte også å ha litt konkurranser med påfølgende premier  26 

 27 

Og helt til slutt en hyggelig gave til dem som skal være neste års festkomite, selv fikk vi 28 

gavekort på Egon og satte stor pris på det 29 

 30 

Premier: 1000 kr 31 

Pynt til lokalet: 1000 kr 32 
Sportslig aktivitet: 2000 kr 33 
Trykking av sanghefter/aktivitetshefter: 500 kr 34 

Kulturinnslag: 2500 kr 35 
 36 
Arbeidsutvalgets innstilling: Søknaden vedtas  37 
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Sak 6622: VEL – Midler søknad #12 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Vedtak 3 

 4 
Kopi av Fornavn: VPL 21 5 

Fornavn: Thea Bjørnsen 6 

E-post: thea-@hotmail.no 7 

Kommentarer: Etter lang periode med pandemi, ønsker vi å samle klassen til en 8 

julebordsfeiring. Vi er under en prosess ved å finne egnet lokale. Vi ønsker å knytte nærmere 9 

kontakt med våre medstudenter, skape et godt samhold og være tilhørighet for alle i kullet. 10 

Med dette ønsker vi å søke kr 12500 for ca 50 personer. 11 

Arbeidsutvalgets innstilling: Søknaden vedtas  12 
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Sak 6722: Søknad Universitetskoret 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Vedtak 3 

 4 
Universitetskoret i Harstad ble etablert høsten 2021. Vi har som formål å skape et positivt og 5 
inkluderende fellesskap for både ansatte og studenter på tvers av utdanningene ved UiT 6 

Harstad. Korets dirigent er Wolfgang Schmitt og repertoaret er svært variert. Koret har i løpet 7 
av det siste året hatt flere opptredener, blant annet på Harstadstudentenes juleball og på 8 

avslutningsseremonien for avgangsstudentene.  9 

Vi er per nå omtrent 25 medlemmer. Rundt en tredel av disse er studenter, men gjennom aktiv 10 
markedsføring i høstsemesteret 2022 har vi som mål å doble antallet studenter. 11 

Koret har planlagt å reise til Tyskland i juni 2023. Her vil vi møte andre universitetskor, ha 12 
konserter og skape nye fellesskap. Vi vil være ambassadører for UiT i Harstad, og vi håper 13 
også at vi senere vil kunne ta imot tyske universitetskor som vil besøke oss her på campus.  14 

Et viktig prinsipp som gjelder for all virksomhet i regi av koret, er at det er en lav egenandel 15 

for de studentene som er med. Vi søker derfor om støtte fra Semesteravgiftsmidlene. Støtten 16 
vil i hovedsak gå til å dekke reisekostnader for studentene.  17 
 18 

Utkast budsjett Tyskland-

tur  

  

Flybillett tur/retur kr 5 000 

Hotell, 3 netter kr 3 000 
Øvrige transportkostnader 

kr 2 000 

Sum utlegg per student kr 10 000 

   

Totalsum for 15 studenter kr 150 000 

 19 

Egenandel kr 1000 pr stk              kr 15 000 20 

Ev. andre støttemidler               kr 35 000 21 

Behov for støtte                     kr 100 000 22 

Vi håper på positiv behandling av søknaden! 23 

Vennlig hilsen leder 24 
 25 
Mona Stenhaug Johannessen 26 
Tlf: 90593750 27 
 28 
Arbeidsutvalgets innstilling: Søknaden vedtas  29 
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Sak 6822: Studentlivseminar 1 

Saksbehandler: Rolf 2 

Sakstype: Orientering 3 

 4 
Den 30. september til 1. oktober var det duket for årets happening, Studentlivseminar. Helgen 5 
var innholdsrik med både faglige deler og sosiale deler. Dette var et seminar for alle, både 6 

tillitsvalgte og studenter som er med i foreninger. Gledelig var det også at Campustingene i 7 
både Finnmark og Narvik, samt arbeidsutvalget i Studentparlamentet i Tromsø, og 8 

listeledere/gruppeledere ville komme til Harstad for å kunne delta på seminarhelga. Dette ble 9 

også gjort for å kunne bygge et tettere samarbeid med de andre campusene. 10 
 11 
Gjennom helgen hadde vi mye og tett opplegg, med blant annet på fredagen hadde vi et 12 
inspirasjonsforedrag fra NTNU Ålesund sin studentleder Ole-Markus Simonsen, og en 13 

workshop i regi av Samskipnaden: Levende Campus, som var veldig givende og mange gode 14 
innspill fra alle studentene som var til stede fra sine respektive campuser. Lørdagen var 15 

tettpakket med masse faglig innhold som Debatt- og presentasjonsteknikk med leder av 16 
Samskipnadsstyret Daniel Hansen Masvik, og en innføring i NSO og det å være tillitsvalgt av 17 

nestleder Simen Oftedahl. Den nødvendige samtalen gjennomført av Marte Seland var også et 18 
av foredragene, som var interessant og nyttig for alle deltagende parter. 19 
 20 

Etter tilbakemeldinger fra deltagerne har vi stort sett fått positive og gode tilbakemeldinger, 21 

hvor de var veldig fornøyde med opplegget. Men samtidig var det også rom for lengre pauser 22 
på lørdagen, noe som vi selvfølgelig tar med oss videre til en eventuell neste seminarhelg som 23 
dette. Og det skal legges til rette for at dette er noe som kan gjennomføres flere ganger og 24 

ikke bare dette året.  25 
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Sak 6922: Kondometui 1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Orientering 3 

 4 
Den siste tiden i nyhetene har vi lest om at det er en stor økning i kjønnssykdommer etter 5 

pandemien. Derfor ser vi i arbeidsutvalget at vi ønsker å være med å bidra til sunn seksuell 6 
helse og minske økningen av kjønnssykdommer i Harstad. Derfor ønsker arbeidsutvalget å 7 

kjøpe inn kondometui for å dele ut til studentene, for å kunne promotere en sunn seksuell 8 
helse, og være med å forebygge en økning av seksuelt overførbare sykdommer.  9 
 10 
Arbeidsutvalget ser dette som et positivt tiltak og vil komme tilbake med mer informasjon når 11 
dette foreligger.   12 
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Sak 7022: Etikkomite  1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Vedtak 3 

 4 
I forbindelse med SPM2 (Studentparlamentsmøte nr 2) er det ønskelig for Studentparlamentet 5 
og opprette en Etikkomite, og formålet er som følger: 6 

 7 
Studentparlamentet skal opprette en komité regulert i fra kapitelet «Etiske retningslinjer for 8 

SP/ Code of Conduct» i Studentparlamentets Arbeidsprogram 2022/2023. Mandatet er som 9 

følger: 10 
§1 Formål 11 
Studentparlaments Etikkomité har som formål om å jobbe for samhandling, rekruttering og 12 
opplæring innenfor studentpolitikken. Komiteen skal konkretisere arbeidet rundt systematisk 13 

opplæring, samhandling og aktiviteter internt i studentpolitikken ved UiT.  14 
 15 

§2 Oppnevning, sammensetning og valgbarhet  16 
- Alle listene og en campusrepresentant fra Campus Alta, Campus Harstad og Campus Narvik 17 

i Studentparlamentet skal være representert i komiteen. Om en liste eller campus ikke bruker 18 
plassen skal plassen stå tom.  19 
- Organisasjon og studentdemokrati ansvarlig i arbeidsutvalget har en plass i komiteen. - 20 

Etikkomitéen er sammensatt maksimalt ni faste representanter. Alle listene og campusene kan 21 

få en vara i komiteen hver.  22 
- Komitéens medlemmer blir oppnevnt fra listen eller campusen med varighet ut 23 
vårsemesteret.  24 

- Etikkomitéen internkonstituerer seg med leder og nestleder av komitéen.  25 
 26 

§3 Oppgaver  27 
Oppgavene for Etikkomitéen for perioden 2022/2023 er som følger:  28 
- Jobbe for samhandling, rekruttering og opplæring innenfor studentpolitikken.  29 
- Skal utarbeide forslag til et organisatorisk- og politisk dokument for bruk under opplæring 30 

av nye studentpolitikere uavhengig av liste- og campustilhørighet.  31 
- Skal utarbeide et forslag til etiske retningslinjer for Studentparlamentet - Skal samtidig 32 
utarbeide forslag til varslingsrutiner i henhold til de etiske retningslinjene. 33 

 34 
Arbeidsutvalgets innstilling: Harstad deltar ikke i etikkomiteen og plassen står tom.   35 
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Sak 7122: Oppfølging sak 1722 og 1822  1 

Saksbehandler: Arbeidsutvalget 2 

Sakstype: Vedtak 3 

 4 
Sak 1722: Registering i Brønnøysundregisteret 5 

 6 

Medlemmer i Campustinget i Harstad må registreres i Brønnøysundregisteret. AU innstiller 7 
på at de med fast plass i CTiH registreres. Dette er vanlig praksis for foreninger, men har ikke 8 
tidligere vært gjort i Campustinget. 9 

Organisasjonskonsulent følger opp rundt registeringen. 10 

 11 

Forslag til vedtak: Følgende medlemmer registreres i Brønnøysundregisteret for 12 
Campustinget 2022/2023. Rune W. Olsen, Rolf Erik Forseth, Fredrik Klæboe Jenssen, Daniel 13 
Karlsen, Mari Fjeld Kvernvik, Lise-Mari Jakobsen og Odianne Hermansen. 14 

 15 

Sak 1822: Signaturrett på vegne av Campustinget 16 

 17 

Det må oppnevnes hvem som skal ha signaturrett på vegne av foreningen. Det er ønskelig fra 18 
AU at arbeidsutvalget er de med signaturrett for Campustinget i Harstad. 19 

For perioden 2022-2023 er dette Rune Witon Olsen, Fredrik Klæboe Jenssen og Rolf Erik 20 

Forseth.  21 

Forslag til vedtak: Signaturrett på vegne av foreningen gis til de som innehar vervene leder, 22 
nestleder og hovedtillitsvalgt. 23 


