
 

Saksnummer 0122 Dato 01.03.22 

Sak  Godkjenning av innkalling, 

sakspapirer og protokoll 

Saksbehandler  Campustinget 

Innstilling  Godkjennes 

 

 

 

Sak 0122:  Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll  

 

Innkalling, sakspapirer og protokoll godkjennes av fremmøtte Campusting-medlemmer.1 



 

Saksnummer 0222 Dato 01.03.22 

Sak  Oppfølging oppstart bilforening 

saksnr 2821 

Saksbehandler  Rune, Rolf og Robin 

Innstilling  Til orientering 

 

 

 

Sak 0222:  Oppfølging oppstart bilforening saksnr 2821 

 

Christer Rones Sødahl, første året vernepleie, søker om støtte til å starte opp bilforening v/ 1 

UiT Harstad. Arne har vært i samtaler med Beate på BEA ang. dette for å finne garasjeplass, 2 

men venter tilbakemelding. 3 

 

I utgangspunktet anser arbeidsutvalget dette som et veldig positivt initiativ og innslag av 4 

studentlivet i Harstad. Det blir vanskelig å kunne godkjenne innstillingen helhetlig ettersom 5 

det er usikkerhet rundt beliggenhet. 6 

 

Arrangere et møte med Beate v/ BEA før vi tar dette videre med initiativtaker Christer Rones 7 

Sødahl.  8 

 

Oppdatering: Møte med Beate v/BEA er gjennomført. Initiativtaker Christer Rones 9 

Sødahl er fortsatt interessert i å forme en bilforening. Vi tar et møte med han 02/03/22 10 

og tar en befaring av garasje med han. 11 



 

Saksnummer 0322 Dato 01.03.22 

Sak  Valg av ny hovedtillitsvalgt i CTiH 

Saksbehandler  Robin 

Innstilling  Velges ved akklamasjon 

 

 

 

Sak 0322:  Valg av ny hovedtillitsvalgt i CTiH 

 

Stine Helen Rosenkranz valgte å trekke seg fra sitt verv som hovedtillitsvalgt for 1 

Campustinget i Harstad. Derfor trenger vi et nytt valg til hovedtillitsvalgt i det vervet ut 2 

semesteret. Varamedlem Rolf Erik Forseth stiller til valg som ny hovedtillitsvalgt. 3 



 

Saksnummer 0422 Dato 01.03.22 

Sak  Budsjettinnspill 2023 

Saksbehandler  Robin, Arne og Tone 

Innstilling  Til orientering 

 

 

 

Sak 0422:  Budsjettinnspill 2023 

 

Fristen for å levere inn budsjettinnspill for neste regnskapsår rykker stadig nærmere. 1 

Driftsmidler må søkes om, og denne oppgaven har tilfalt økonomiansvarlig Robin Johansen, 2 

nestleder Arne Solheim Paulsen og Campustingets organisasjonskonsulent Tone 3 

Christoffersen. 4 

 

UiT i Tromsø har bedt om at Campustinget i Harstad søker på vegne av de større 5 

studentforeningene med aktivitetsområde Campus Harstad. Dette har CT stilt seg positivt til, 6 

da det også sees på som positivt at vi får en viss lokal kontroll over de midlene som blir 7 

fordelt i Harstad, i tillegg til at det sees på som svært positivt at de enkelte studentforeningene 8 

selv slipper å skrive en søknad. 9 

 

Foreningene som er av en slik størrelse at de faller inn under denne ordningen er Galleriet 10 

Studenthus (Ludo), Harstadstudentenes Idrettsforening (HSI) og Oppstyret/Oppstarten, den 11 

lokale arrangøren av fadderukene ved Campus Harstad. Summene til de enkelte foreningene 12 

fremstår enda noe uklart, men det jobbes iherdig med å innhente fornuftige summer.13 



 

Saksnummer 0522 Dato 01.03.22 

Sak  Delegater til NSO 

Saksbehandler  Arne, Rune, Rolf og Robin 

Innstilling  Til orientering 

 

 

 

Sak 0522:  Delegater til NSO 

 

På grunn av forviklinger og færre delegater enn forespeilet hos Norges Studentorganisasjon 1 

(NSO) måtte dette valget gjennomføres to ganger, på hvert sitt studentparlamentsmøte. Mer 2 

om dette siden. Campustinget i Harstad innstilte på at Rune Witon Olsen og Arne Solheim 3 

Paulsen skulle være representanter for Harstad. 4 

 

På første gjennomføring av valget fikk CT gehør for å få inn begge sine forslag til faste 5 

plasser som delegater til NSO. 2 av 11 faste plasser gir Campus Harstad en helt unik mulighet 6 

til å påvirke nasjonalt. Dessverre skulle det i ettertid vise seg at Studentparlamentet hadde 7 

gjennomført dette valget før de hadde fått bekreftet antallet delegater UiT i denne perioden 8 

blir utdelt. 9 

 

Der en hadde en forventning om 11 delegater fikk UiT kun utdelt 10. En hadde dermed en 10 

situasjon der en har 11 faste delegater til 10 faste plasser i delegasjonen. Ettersom ingen av de 11 

valgte representantene ønsket å si fra seg sin plass måtte et nytt valg avholdes. 12 

 

Under dette nyvalget førte noen forviklinger til at 1 av 2 delegater fra Harstad falt bort, noe 13 

som også ble oppfattet som svært beklagelig av AU i Tromsø. Status per nå er at Arne er inne 14 

som fast delegat, mens Rune i utgangspunktet fikk plass som vara, noe Rune ikke var videre 15 

interessert i å være. 16 

 

AU med Victor Zimmer i spissen sonderer for tiden muligheten til å gi Rune en form for 17 

observatørstatus, for å på denne måten dra nytte av den kunnskapen han har opparbeidet seg 18 

om NSO i løpet av 2 år som medlem av delegasjonen.19 



 

Saksnummer 0622 Dato 01.03.22 

Sak  U5-samling i Tromsø 

Saksbehandler  Rune, Arne og Stine 

Innstilling  Til orientering 

 

 

 

Sak 0622:  U5-samling i Tromsø 

 

I uke 5 arrangerte Studentparlamentet i Tromsø U5-samling, der studentrepresentanter fra de 1 

5 store breddeuniversitetene i Norge, UiT, UiB, UiO, NTNU og NMBU, møtes for å dele 2 

erfaringer, tanker og ideer.  3 

 

Fra Harstad ble det bestemt at det lokale AU, bestående av leder Rune Witon Olsen, nestleder 4 

Arne Solheim Paulsen og daværende hovedtillitsvalgt Stine Helen Rosenkranz, skulle være 5 

Campus Harstads representanter til denne samlingen. 6 

 

Dessverre ble Rune syk, så han kunne ikke delta, men både Arne og Stine fikk en svært 7 

lærerik uke, med en timeplan fullpakket av interessante arrangementer. 8 



 

Saksnummer 0722 Dato 01.03.22 

Sak  Valg av nytt Campusting 2022/23 

 Valg av nytt Studentparlament 

Saksbehandler  Robin 

Innstilling  Til orientering 

 

 

 

Sak 0722a:  Valg av nytt Campusting 2022/23 

 

I henhold til vedtektene har nestleder Arne Solheim Paulsen ansvar for arrangeringen av 1 

forberedelser til valg. Status etter frist for innlevering av eget kandidatur er at 11 personer har 2 

meldt sin interesse for i totalt 11 plasser i Campustinget i Harstad. Dette betyr i praksis at alle 3 

disse 11 personene er garantert plass på tinget, men at antall mottatte stemmer vil bestemme 4 

hvorvidt en får en av de 7 stemmeberettigete faste plassene eller 4 av varaplassene uten 5 

stemmerett, men med talerett. 6 

 

Et forutbestemt valg oppfattes ikke av sittende CT som optimalt, men på grunn av situasjonen 7 

med blant annet korona og begrenset med studenter til stede fysisk på campus, oppfatter CT at 8 

jobben med å lete etter potensielle kandidater er utført etter beste evne. Valget gjennomføres 9 

som normalt, men det er mulig rekkevidden på valgkampstands er mindre enn ved et 10 

normalår. 11 

 

7 av 11 kandidater stiller også til valg som studentparlamentsrepresentant for Campus 12 

Harstad. 13 

 

Sak 0722b:  Valg av nytt Studentparlament 2022/23 

 

Parallelt med valget av nytt Campusting i Harstad arrangerer Studentparlamentet i Tromsø 14 

valg der flere studentlister stiller med sine kandidater. I år er det spesielt hyggelig å notere seg 15 

at Moderat liste har en kandidatliste med 5 velkjente personer fra Campus Harstad. Følgende 16 

representanter fra Harstad er å finne på listen: 17 

 

Listeplass 3 Robin Johansen 

Listeplass 12 Arne Solheim Paulsen 

Listeplass 14 Rune Witon Olsen 

Listeplass 15 Stine Helen Rosenkranz 

Listeplass 31 Even Aronsen 

 

Moderat liste har bestemt seg for å arrangere valgkampstands ved Campus Harstad, 18 

Campustinget har per nå ikke fått opplysninger om at andre lister planlegger å gjennomføre 19 

det samme. CT stiller seg positive til slike arrangementer, og stiller opp for å få opp 20 

valgdeltakelsen i listevalget. 21 

 

CT ser det også som ønskelig å ta en dagstur til Campus Narvik for å drive valgkamp på 22 

vegne av de 5 som stiller til valg fra Harstad. Vi er her overbevist om at deres perspektiv som 23 

studenter fra en campus utenfor Tromsø er noe som også kan virke fengende for studenter ved 24 

Campus Harstad. Skal kontakte Campustinget i Narvik for praktiske detaljer.25 



 

Saksnummer 0822 Dato 01.03.22 

Sak  Den store klesbyttedagen 

Saksbehandler  Rune og Robin 

Innstilling  Sendes til medieansvarlig 

 

 

 

Sak 0822:  Den store klesbyttedagen 

 

Mandag 28. februar ble Samskipnaden kontaktet av Harstad Folkehøgskole angående et 1 

arrangement de skulle arrangere ved sin skole, og forespørselen etterspurte om dette også 2 

kunne vært et tilbud for studentene ved UiT Campus Harstad. De ville også gjerne ha hjelp til 3 

å få ut informasjonen til studentene. 4 

 

Ettersom Samskipnaden har begrenset med kapasitet hva angår promotering av arrangementer 5 

de ikke selv står bak ble saken videresendt til Campustinget i Harstad. CT ser i 6 

utgangspunktet ikke hvorfor saken ble sendt oss heller enn en studentforening med spesielt 7 

fokus på miljø og bærekraft, men saken ble likevel videresendt til medieansvarlig for CT, 8 

Mari Fjeld Kvernvik, slik at representanten fra folkehøgskolen og Mari seg imellom kan finne 9 

den beste fremgangsmåten for hvordan et slikt arrangement kan promoteres ut til Harstad-10 

studentene.11 



 

Saksnummer 0922 Dato 01.03.22 

Sak  Søknad VEL-midler #1 

Saksbehandler  Rune 

Innstilling  Søknad avslått 

 

 

 

Sak 0922:  Søknad VEL-midler #1: Studenter 1. året. 

 

Innsender: Silje T Borgejordet 1 

 

En gruppe på 4 studenter som ønsker å gjøre noe sosialt og sjekke ut Maistua! Studentene 2 

ønsker å søke om midler til å overnatte der i totalt to netter. De skal i løpet av denne tiden 3 

spille brettspill og lage god mat og være sosiale i disse koronatider. Fordi det er dyrt å leie 4 

Maistua ønsker de støtte til dette sosiale tiltaket. Pris for leie av hytta er på 1500 kr døgnet, 5 

noe som betyr at to netter koster 3000 kr.  6 

 

Søkesum: 3 000 7 



 

Saksnummer 1022 Dato 01.03.22 

Sak  Søknad VEL-midler #2 

Saksbehandler  Campustinget 

Innstilling  Godkjennes 

 

 

 

Sak 1022:  Søknad VEL-midler #2: Praktisk prosjektledelse kull 22 

 

Innsender: Ragnhild Vestnes 1 

 

Sosial samling for studentene på praktisk prosjektledelse. Det planlegges quiz, div. bli-kjent-2 

aktiviteter og bespisning. Gruppen er på ca 20 studenter. Mange er tilreisende til det 3 

samlingsbaserte studiet, og bruker derfor allerede en god del penger på å delta på selve 4 

studiet. Søker derfor om støtte til å dekke bespisning en kveld, slik at alle får deltatt på noe 5 

felles. 6 

 

Quiz: 0,- Blikjentaktivitet: 0,- Bespisning: 10000,- 7 

 

Søkesum: 10 000 8 



 

Saksnummer 1122 Dato 01.03.22 

Sak  Søknad VEL-midler #3 

Saksbehandler  Campustinget 

Innstilling  Godkjennes 

 

 

 

Sak 1122:  Søknad VEL-midler #3: Oppstarten 

 

Innsender: Daniel Karlsen 1 

 

Søker om midler til fadderkveld på Ludo, der en skal bli kjent med fadderne. Oppstyret 2 

trenger derfor midler til pizza og premier en skal dele ut i konkurranser og spill osv. Midlene 3 

som ikke brukes kan tilbakebetales. Midlene tenkes i sin helhet brukt på pizza og diverse 4 

premier. 5 

 

Søkesum: 10 000  6 



 

Saksnummer 1222 Dato 01.03.22 

Sak  Søknad VEL-midler #4 

Saksbehandler  Arbeidsutvalget 

Innstilling  Godkjent 

 

 

 

Sak 1222:  Søknad VEL-midler #4: LIM 1. året 

 

Innsender: Amanda Molvik 1 

 

LIM-studentene skal ha sin første time med studentassistent, i et fag mange synes er 2 

vanskelig. For å oppfordre flere til å møte opp på timen og gi dem en plattform for å jobbe 3 

sammen med faget, har tillitsvalgt booket klasserommet for ekstra tid. I tillegg uttrykket 4 

innsender et ønske om å bestille inn mat til klassen, og en meningsmåling viste at de ønsket 5 

seg sushi. Av den grunn søker klassen om midler for å dekke mat og drikke. 6 

 

https://www.yuuka-yuuka.com/harstad.html  7 

Meny 32 biter: Kr 714 x 3 = 2142 kr Drikke: 35 kr x 20 = 700 kr  8 

 

Søkesum: 2 842 9 



 

Saksnummer 1322 Dato 01.03.22 

Sak  Søknad VEL-midler #5 

Saksbehandler  Rune 

Innstilling  Godkjent 

 

 

 

Sak 1322:  Søknad VEL-midler #5: Vernepleie 2021 

 

Innsender: Thea Bjørnsen 1 

 

Søker ønsker midler for 10 personer med grunnlag for å støtte opp under psykisk helse og 2 

samværet mellom studentene. Dette for å fremme det sosiale nettverket samt bedre 3 

skoleprestasjonene, samt feire avlagte eksamener og prøver. Midlene brukes til å dra på 4 

restaurant med studiegrupper innen VPL, og bli bedre kjent med klassen og andre grupper. 5 

Dette for å kunne evt samarbeide om eventuelle prosjekter med andre i fremtiden. 6 

 

10 personer = kr 500 pr pers, totalt 5.000.- inkludert mat og drikke. 7 

 

Søkesum 5 000 8 



 

Saksnummer 1422 Dato 01.03.22 

Sak  Referansegruppe UiT-studenters 

livskvalitet og psykiske helse 

Saksbehandler  Rune 

Innstilling  Til orientering 

 

 

 

Sak 1422:  Referansegruppe UiT-studenters livskvalitet og psykiske helse 

 

UiT er i gang med å sette sammen en referansegruppe for å finne mer ut om UiT-studentenes 1 

livskvalitet og psykiske helse, og hva UiT kan gjøre for å skape gode rammer som fremmer 2 

gode student- og læringsmiljø. Det er lite forskningslitteratur om hva som bidrar til å skape 3 

bedre livskvalitet for studenter så dette blir spennende.   4 

 

Første samling blir i februar 2022, sannsynligvis «etter arbeidstid» for å unngå kollisjon med 5 

undervisning. Selve samlingen er digital pga. smittesituasjonen. 6 

 

Rune Witon Olsen, Stine Helen Rosenkranz og Lise-Mari Jakobsen har bli valgt ut til å delta i 7 

denne referansegruppen.  8 



 

Saksnummer 1522 Dato 01.03.22 

Sak  Møte med viserektor 

Saksbehandler  Rune 

Innstilling  Til orientering 

 

 

 

Sak 1522:  Møte med viserektor 

 

Ny viserektor Rikke Gürgens Gjærum ønsker et møte med et utvalg studenter med verv på 1 

Campus. 2 

 

Agendaen hun ser for seg er; 3 

• Hva ønsker studentene på campus, nå post-corona? 4 

• Hvilke innspill har de til rektoratet om faglig og sosial tilfredshet ved UiT? 5 

• Hvilke ønsker har de om samspill med fremtidig arbeidsliv der UiT kan bidra? 6 

 

Campustingleder Rune Witon Olsen har sendt følgende liste med aktuelle kandidater: 7 

• Rune Witon Olsen 8 

• Lise-Mari Jakobsen 9 

• Arne Solheim Paulsen 10 

• Rolf Erik Forseth 11 

• Robin Johansen 12 

• Daniel Karlsen 13 

• Mari Fjeld Kvernvik 14 

• Kristin Helén Andreassen 15 

• Odianne Hermansen 16 

• Marlen Bergman Røseth 17 

• Amanda Adelaide Molvik 18 



 

Saksnummer 1622 Dato 01.03.22 

Sak  Møte med Lasse, ny driver på Ludo 

Saksbehandler  Rolf, Rune og Robin 

Innstilling  Til orientering 

 

 

 

Sak 1622:  Møte med Lasse, ny driver på Ludo 

 

Mandag 21/02 hadde Rolf, Rune og Robin et møte med den nye daglige lederen av Ludo, 1 

Lasse Jensen for å bli bedre kjent med han og høre hans visjon om Ludo i fremtiden. Ludo har 2 

i dag utfordringer med å rekruttere nye frivillige. 3 

 

Fremover vil Ludo endre åpningsdagene sine til torsdag, fredag og lørdag. Onsdager kan 4 

derimot brukes som dager hvor man kan lage et arrangement med linjeforeningen, 5 

studentforeningen, eller et klassearrangement, med visse forbehold at dersom dette skal gjøres 6 

over flere perioder så må Ludo få igjen i form av frivillige.  7 

 

Campustinget ser veldig positivt på fremtiden til Ludo. Og vi skal få til et godt samarbeid med 8 

Lasse og Ludo videre fremover.9 



 

Saksnummer 1722 Dato 01.03.22 

Sak  Forslag om app for markedsføring 

av studentaktiviteter 

Saksbehandler  Tone 

Innstilling  Følges opp våren 2022 

 

 

 

Sak 1722:  Forslag om app for markedsføring av studentaktiviteter 

 

Prosjektet Levende campus har fått flere innspill fra studenter, studentforeninger, UiT og 1 

Samskipnaden om en felles kanal for markedsføring av studentaktiviteter. For å få med deg 2 

hva som skjer av studentsosiale aktiviteter på campus må du i dag følge flere facebooksider 3 

og algoritmene her gjør ofte sånn at aktivitetene ikke kommer tydelig frem. Gjennom 4 

koronapandemien har det også vært utfordrende å få kontakt med nye studenter siden disse 5 

gjerne ikke vet hvilke facebooksider de skal følge – eller hvor de skal henvende seg for å 6 

finne ut hva som skjer. 7 

 

Etter inspirasjon fra Student i nord i Bodø, ønsker nå Levende campus å gjøre et 8 

prøveprosjekt på innføring av en kalenderapp. Løsningen de har valgt i Bodø, er en app som 9 

heter Infoskjermen Go. https://infoskjermen.no/lets-go/ Den er enkel i bruk, kan sende 10 

pushvarsler og alle som arrangerer ting for studenter har fått egen innlogging og kan legge inn 11 

sitt eget innhold. I Bodø lærer man alle nye studenter at dette er appen å laste ned for å holde 12 

seg oppdatert om det studentsosiale, og de har høstet svært gode erfaringer.  13 

 

Levende campus håper Campustinget i Harstad kan stå som eier av lisensen. Prosjektet vil 14 

sammenfalle fint med arbeidet med studentforeninger og deres behov for økt synliggjøring.  15 

 

Levende campus ser for seg følgende fremdriftsplan: 16 

 

Før påske - digitalt møte med Student i nord  17 

Etter påske - innhente pristilbud og ev vedta kjøp av tjenesten 18 

 

Ved ev kjøp av tjenesten 19 

Mai  - implementering og oppbygging av innhold fra campus 20 

Juni  - utarbeide markedsføringsplan 21 

Juli/august - fylle inn aktiviteter for høstsemesteret fortløpende 22 

August  - lansering ved semesterstart 23 

 

Det er i første omgang ønskelig at Campustinget deltar på et digitalt møte med Student i nord 24 

for å høre nærmere om deres erfaringer.25 



 

Saksnummer 1822 Dato 01.03.22 

Sak  Tiltakspakke forebyggende tiltak 

psykisk helse 

Saksbehandler  Tone 

Innstilling  Tas til orientering 

 

 

 

Sak 1822:  Tiltakspakke forebyggende tiltak psykisk helse 

 

Regjeringen har bevilget tilskudd til Samskipnadene som skal gå til forebyggende tiltak rettet 1 

mot den psykiske helsen til studentene i 2022. Vedlagt tilskuddsbrev.  2 

 

Norges arktiske studentsamskipnad har mottatt kr 3 630 000, og Samskipnaden sentralt har 3 

blitt enig med Studentparlamentet om fordeling av disse pr campus. Vi har fått kr 300 000 til 4 

campus Harstad, og står mye friere til å skreddersy prosjektet opp mot behovet lokalt enn ved 5 

fjorårets studentpakke – og det er bra! Tilskuddet er fordelt på kr 150 000 til fond for 6 

studentforeninger og kr 150 000 til aktiviteter. Det utformes nå noen prinsipper, og arbeidet 7 

skal gjøres i samarbeid med studentdemokratiene. Det er utarbeidet noen foreløpige 8 

prinsipper.   9 

 

Prinsipper på tilskudd på campus (ikke fond):  10 

• Skape opplevelser og tilhørighet for studenter som er tilbake på campus 11 

• Aktiviteter gjennom studentforeninger og frivillighet  12 

• Bruke erfaringer fra 2021 og gjennomføre aktiviteter og lavterskeltilbud  13 

• Styrke studentfrivilligheten gjennom tilbud fra studentliv/idrett  14 

 

Prinsipper fond til studentforeningene:  15 

• Fondene lyses ut på hvert campus og behandles av det aktuelle campus  16 

• Regler for fondet utarbeides av Studentliv  17 

• Oppfordre studentforeningene til inkludering av studenter  18 

• Oppfordre studentforeningene til mottak av nye studenter til høsten  19 

 

Samskipnaden ønsker samarbeid med Campustinget rundt hvordan vi best mulig kan benytte 20 

midlene for 2022. Det er ønskelig at Campustinget setter ned en arbeidsgruppe som kan bidra 21 

inn i arbeidet både med fond og aktiviteter i tett samarbeid med Studentliv. 22 

 

Forslag til vedtak: Campustinget velger xx og xx og xx til arbeidsgruppe for videre 23 

oppfølging av tiltakspakken i tett samarbeid med Studentliv.24 



 

Saksnummer 1922 Dato 01.03.22 

Sak  Godkjenning årsregnskap 2021 

Saksbehandler  Tone 

Innstilling  Godkjennes 

 

 

 

Sak 1922:  Godkjenning årsregnskap 2021 

 

Regnskapet til Campustinget i Harstad er avsluttet for 2021 med et resultat på kr 30 078,70 i 1 

pluss.  2 

 
 

Forslag til vedtak: Campustinget godkjenner regnskap for 2021.  3 

 

 

 

 

Campustinget i Harstad Årsregnskap 2021

Regnskap 2019 Regnskap 2020 Budsjett 2021 Regnskap 2021 Noter

Driftsinntekter

Driftsktilskudd Studentparlamentet 169 000kr         230 500,00kr      230 500,00kr    230 500,00kr      1

Tilskudd campustingsamling NSO 30 000,00kr         -kr                          

VEL-midler juleball 2019 60 324,69kr         -kr                           

Kredittrenter 3,90kr                   -kr                          

På konto pr 01.01.21 81 987,50kr          

Sum driftsinntekter 169 000kr         230 500,00kr      230 500,00kr    312 487,50kr      

Driftskostnader

Kontorutgifter 1 233kr              9 943,50kr           2 000,00kr         18 030,04kr         2

Abonnement 2 055,80kr           5 000,00kr         -kr                           

Diverse utgifter 8 009kr              4 000,00kr           5 000,00kr         -kr                           

Reisekostnader 11 087kr           700,00kr              15 000,00kr      23 212,10kr         3

Servering møter 13 664kr           17 032,18kr         15 000,00kr      14 451,46kr         

Servering AU-møter -kr                      4 894,00kr           5 000,00kr         5 352,00kr           

Servering utadrettet virksomhet -kr                      47 619,00kr         5 000,00kr         1 990,25kr            

Representasjon -kr                      3 381,74kr           3 000,00kr         -kr                           

Valgavvikling 5 396kr              260,80kr              6 000,00kr         -kr                           

Tillitsvalgtarbeid/kursmidler -kr                      6 657,00kr           35 000,00kr      -kr                          

Fagdag/konferanser 587kr                 35 410,00kr         20 000,00kr      30 390,00kr         4

Gaver og konkurranser -kr                      11 253,00kr         5 000,00kr         2 124,00kr            

Promotering og stands 36 412kr           123 629,00kr      60 000,00kr      166 705,00kr      5

Julebord -kr                      33 000,00kr         9 000,00kr         -kr                           

Sommeravslutning -kr                      -kr                          7 000,00kr         13 817,00kr         6

Andre sosiale tiltak 44 286kr           114,80kr              13 500,00kr      6 562,50kr           

Prosjekter 15 645kr           -kr                          20 000,00kr      -kr                          

Kortgebyr 413,00kr           225,00kr              7

Sum driftskostnader 136 319kr         299 950,82kr      300 175,82kr    282 409,00kr      

Resultat 2021  30 078,70kr          



 

Saksnummer 1922 Dato 01.03.22 

Sak  Godkjenning årsregnskap 2021 

Saksbehandler  Tone 

Innstilling  Godkjennes 

 

 

Noter til regnskapet 1 

 

1) 2 

Campustinget i Harstad mottar driftstilskudd fra UiT som overføres via Studentparlamentet.  3 

 

2) 4 

Overforbruk i posten kontorutgifter skyldes innkjøp av støydempende headset til bruk på CT-5 

kontoret, samt hangboard, diverse kontorsnacks og domene til Harstadstudentenes 6 

juleballkomité.  7 

 

3) 8 

Overforbruk i posten reisekostnader gjelder blant annet leders reise til U5-samling.  9 

 

4)  10 

Det ble gjennomført en Campustingsamling i forbindelse med SPs Avspark i Tromsø høsten 11 

2021. CTiH mottok støtte fra NSO til å samle campustingene fra Narvik og Finnmark. 12 

Inntekten ble ført i 2020, mens utgiften i 2021.  13 

 

5)  14 

Campustinget gjorde en solid investering i profileringsartikler. Det ble blant annet kjøpt inn 15 

profilklær til campustingets medlemmer, samt reflekser, drikkeflasker, nøkkelringer, 16 

kortstokk, isskraper, webcamcover og gymposer til utdeling ved semesterstart.  17 

 

6) 18 

Det ble både gjennomført en avslutningsmiddag for avtroppende CT, samt en middag for nye 19 

medlemmer våren 2021, derav økt kostnad her. Juleavslutning for CT gjennomføres i 2022.   20 

 

7)  21 

Kortavtale for organisasjonskonsulent ble sagt opp i 2021.   22 


