
  

 

Campustingmøte 5 Dato: 14.09.2022 

 

Protokoll møte #5 

Til stede: Rolf Erik Forseth (møteleder), Rune Witon Olsen, Daniel Karlsen, Fredrik Klæboe Jenssen, 

Arne Solheim og Odianne Hermansen. Gjest: Nicolai Røkke.     Referent: Tone Christoffersen 
 

Agenda:  

 
Sak 4322: Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll 1 

Sak 4422: VEL – Midler BLU-2021 1 

Sak 4522: Gjenopplivning HSI 1 

Sak 4622: Suppleringsvalg Campustinget 1 

Sak 4722: Studentlivseminar 30. sep – 1. okt 2 

Sak 4822: Parkering ved UiT 2 

Sak 4922: Valg av Nestleder 2 

Sak 5022: Valg av Varamedlem i Arbeidsutvalget 2 

Sak 5122: Harstadstudentenes Understabile forening 2 

Sak 5222: Verdensdag for psykisk helse 3 
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Sak 4322: Godkjenning av innkalling, sakspapirer og 1 

protokoll 2 

 3 
Vedtak 1: Innkalling godkjennes 4 
Vedtak 2: Sakspapirer godkjennes 5 
Vedtak 3: Protokoll fra Campustingmøte 4 godkjennes   6 
 7 

Sak 4422: VEL – Midler BLU-2021 8 

 9 
Sosial samling for barnehagelærerutdanningen hadde søkt om kr 5000 i VEL-midler. 10 
 11 
Vedtak: Søknaden ble godkjent og 5 000 kr er utbetalt 12 
 
Sak 4522: Gjenopplivning HSI 13 

 14 
Utfordring med halltider, men har fått kontaktperson i kommunen for oppfølging. Det startes 15 
egen volleyballforening og en frisbeegolf-forening. Det er ønske om å få invitert til årsmøte. 16 
Arne kan følge opp dette. Legger en god plan for markedsføring.  17 
 18 
Er det ikke interesse ved årsmøte, må man vurdere om HSI skal legges ned.  19 
 20 
VEDTAK: Arne følger opp rundt gjennomføring av årsmøte.  21 
 
Sak 4622: Suppleringsvalg Campustinget 22 

 23 
Campustinget har to åpne plasser. I møtet trakk også Arne Solheim Paulsen seg fra 24 
Campustinget, og da blir det også enda en plass ledig. Arbeidsutvalget har supplert inn 25 
Fredrik Klæbo Jenssen som varamedlem. Det er pr nå 2 ledige varaplasser, og det ble 26 
diskutert om man skulle ha et suppleringsvalg. Dette gjøres som et urnevalg. Det følges opp 27 
med markedsføring rundt dette.   28 
 29 
VEDTAK: Fredrik Klæboe Jenssen er supplert inn som varamedlem i Campustinget. 30 
Det gjennomføres suppleringsvalg for å finne de to siste medlemmene til CTiH.  31 
 32 
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Sak 4722: Studentlivseminar 30. sep – 1. okt 1 
 2 
Det nærmer seg Studentlivseminaret og møteleder tok en gjennomgang av planene til nå. NSO har 3 
vært treg på tilbakemelding når det gjelder kurs, og har fått først nå gitt tilbakemelding på om at de 4 
skal se på saken. Regner med at dette utgår siden vi har programskissen klar. Jobber med 5 
inspirasjonsforedrag, og de siste detaljene. Trenger flere påmeldte – alle engasjerte er invitert og 6 
påmeldingsfristen er utvidet. Rolf-Erik følger opp med hotellet når siste frist for antall deltagere ut fra 7 
deres planlegging.   8 
 9 
VEDTAK: Campustinget tok saken til orientering.  10 
 11 
 
Sak 4822: Parkering ved UiT 12 

 13 
Parkeringsmulighet på UiT nattestid er nå fjernet pga. snømåking. Dette er utfordrende for 14 
studenter med reisevirksomhet, som jobber som frivillig på Ludo etc. Campustinget ønsker å 15 
se på en smidigere løsning. F.eks. et parkeringskort for de frivillige, de med verv etc.? Eller 16 
vil det misbrukes? Vil være et godt tiltak for rekruttering til Ludo. Parkeringshuset kan også 17 
være et alternativ, men vil ikke løse utfordringen for alle.  18 
 19 
VEDTAK: Leder følger opp saken i Campusmøtet i neste uke 20 
 21 

Sak 4922: Valg av Nestleder 22 

 23 
Til valg stilte Fredrik Klæboe Jenssen og Lise-Mari Jacobsen. Valget ble gjennomført med 24 
stemmesedler. Det var 5 stemmeberettigede til stede.  25 
 26 
Vedtak: Til nestleder velges Fredrik Klæboe Jenssen.  27 
 
Sak 5022: Valg av Varamedlem i Arbeidsutvalget 28 

 29 
Saken falt da Lise-Mari ikke ble valgt til nestleder. Hun fortsetter som vara. 30 
 31 
 
Sak 5122: Harstadstudentenes Understabile forening 32 
 33 
I foregående uke ble det oppstartet en ny studentforening, Harstadstudentenes Understabile 34 
forening heretter (HSU), med hovedfokus innenfor frisbeegolf.  35 
 36 
VEDTAK: Campustinget stiller seg svært positiv til oppstart av ny forening og saken er tatt til 37 
orientering 38 
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Sak 5222: Verdensdag for psykisk helse 1 

 2 
Verdensdagen skal arrangeres 10. oktober, det er bestilt materiell til å stå på stand. Ønsker 3 
også å gjennomføre et sosialt arrangement på kvelden. Rolf Erik kan stå på stand sammen 4 
med Lise-Mari på dagtid.  5 
 6 
Høres bra ut med foreleser, taco og film, men kom ingen innspill fra Campustinget i saken. 7 
 8 
VEDTAK: Tatt til orientering 9 
 10 

Sak 5322: Eventuelt 11 

 12 
Orienteringssak 1: Rune var på 50-årsmarkeringen til UiT med rektorat, kronprins osv. Kom 13 
i kontakt med mange flotte folk, utrolig god stemning.  14 
 15 
Orienteringssak 2: Det var avspark for Studentparlamentet i helga. Rolf-Erik, Odianne og 16 
Kristin deltok fra CT. Det var innholdsrikt og lærerikt, og fikk møtt mange engasjerte 17 
studenter fra de andre campusene. Har jobbet godt for å etablere kontakter. Det er stor 18 
positivitet rundt samarbeid mellom de andre campusene.  19 
 20 
Orienteringssak 3: Studentparlamentet skal jobbe med sak ang fastlege etter innspill fra 21 
campus Harstad. Er en stor utfordring for studenter her. Er nå lagt inn i arbeidsprogrammet.  22 
Diskusjonssak 1: Ludo Bar & Scene – frivilligutfordringer. Kunne det vært en idé å lønne 23 
studentene som jobber der som et forslag på å få åpningstider. Rekrutteringsprosessen er i 24 
gang og det jobbes med flere tiltak for å få med folk, blant annet å gi folk mat på jobb.  25 
 26 
Studentfrivilligheten er et stort tema og det er utfordringer på flere hold nå. Hvor er det skoen 27 
trykker mest for de studentene som skal bidra? Levende campus-prosjektet skal holde 28 
workshop for å kartlegge ønsker og behov, og det blir spennende å se tiltakene som kommer 29 
ut av dette. Det bør også jobbes mer med markedsføring for å tydeliggjøre at det er åpent for 30 
alle. 31 
 32 
 33 
Møtet er hevet kl. 17:18  34 
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