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GENERALFORSAMLING 

 

DATO: ONSDAG 21. september 2022 

TIDSPUNKT: Kl. 12.15 – 13.45 

STED: Auditorium 3 & Zoom (Digitalt) 

 

Utsendelse av sakspapirer: 14. september 

Frist for påmelding av tillitsvalgte: 19. september, kl. 12:00 

 

Mer informasjon om generalforsamlingen og digitale sakspapir finner du på 

www.campustingetinarvik.no  

Spørsmål som gjelder generalforsamlingen, kan henvendes til leder.ctin@uit.no 

  

http://www.campustingetinarvik.no/
mailto:leder.ctin@uit.no
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Møteinnkalling 
Til: Klassetillitsvalgte & Campustinget i Narvik 

Valgfritt: Alle studenter ved UiT, Campus Narvik 

Møtested: Auditorium 3 & Zoom 

 

Referat- og orienteringssaker: 
1. SAK 00/2223  Godkjenning av innkalling 

2. SAK 00/2223  Godkjenning av saksliste 

3. SAK 00/2223 Godkjenning av delegatliste 

4. SAK 00/2223 Forretningsorden 

 

Valg saker: 
5. SAK 00/2223 Valg av tellekorps 

6. SAK 00/2223 Valg av møteleder, bisitter og referent 

7. SAK 00/2223 Valg av protokollunderskrivere 

 

 

Saksliste 
SAK 01/2223 Skriftlig orientering fra arbeidsutvalget (AU) 

SAK 02/2223 Regnskap for forrige akademiske år 

SAK 03/2223 Orientering budsjett – H22V23 

SAK 04/2223 Arbeidsprogram 

SAK 05/2223 Valg av hovedtillitsvalgte (HTV) 

SAK 06/2223 Vedtektsendringer 

- Vedlegg 1: Vedtekter for campustinget i Narvik  

Finnes også digitalt tilgjengelig: https://www.campustingetinarvik.no/dokumenter  

SAK 07/2223 Generaldebatt / åpen spørrerunde  

https://www.campustingetinarvik.no/dokumenter
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SAK 00/2223 Godkjenning av innkalling 
 

Generalforsamlingen ble varslet innen vedtektsbestemt frist og kunngjort i henhold til vedtekter tre 
(3) uker før generalforsamlingen avholdes. Fysiske plakater & flyers ved campus Narvik, på 
hjemmesiden (www.campustingetinarvik.no) og sosiale medier Facebook & Instagram. 

Sakspapir til generalforsamlingen ble lagt ut på Campustinget i Narvik sin hjemmeside 
www.campustingetinarvik.no, og sakspapir tilgjengeliggjort i papirformat hos Servicetorget 14.09.22, 
i henhold til vedtektsbestemt frist. 

 

Forslag til vedtak: 
Innkallingen til generalforsamlingen H22 godkjennes. 

 

Vedtak: 
  

http://www.campustingetinarvik.no/
http://www.campustingetinarvik.no/
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SAK 00/2223 Godkjenning av delegatliste 
 

Delegatlisten er oversikten over hvem som er møtepliktig av de klassetillitsvalgte med forslag- og 

stemmerett. Det vil bli utført opprop. Delegatlisten skal være innsendt innen 48 timer før 

generalforsamlingen skal avholdes i henhold til Campustinget i Narviks vedtekter. 

 

Forslag til vedtak: 
Delegatlisten til generalforsamlingen H22 godkjennes. 

 

Vedtak: 
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SAK 00/2223 Forretningsorden 
 

Innstilling til forretningsorden ved generalforsamlingen til Campustinget i Narvik. 

§ 1. Innlegg og replikk  

1.1 Taletiden for innlegg settes til tre minutter. Møteleder kan uten videre innføre to minutters 
taletid dersom dette viser seg nødvendig.   

1.2 Det gis adgang til inntil to replikker per innlegg og én svarreplikk. Replikkene og svarreplikken 
begrenses til ett minutt. Møteleder kan fremme forslag om å begrense eller fjerne adgang til 
replikk.  

§ 2. Strek  

2.1 Møteleder fremmer forslag om at strek settes. Etter at et slikt forslag er vedtatt, er det ikke 
adgang til å tegne seg på talerlisten eller å fremme forslag.  

§ 3. Voteringer  

I forretningsorden skisseres det forskjellige flertallsformer. Disse er:  

Alminnelig flertall er oppnådd dersom det blant de avgitte stemmene er flere for enn motforslaget 
og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer.  

Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet 
stemmer for forslaget. 

3.1 Andre forslag enn vedtaksforslag vedtas med alminnelig flertall. Møteleder vurderer behovet for 
kontravotering. Dersom det fremmes krav om det, skal kontravotering alltid foretas. Under 
voteringer holdes årsmøtets dører lukket.  

3.2 Når flere forslag med samme meningsinnhold skal stemmes over, stemmer man først over om 
man vil behandle innholdet i forslagene. Deretter stemmes det over ytterpunktene og det til 
enhver tid gjeldende vedtaket settes opp mot de andre forslagene.  

3.3 I hovedsak er alle voteringer åpne. Det kan likevel kreves skriftlig avstemning. Tellekorpset har i 
så tilfelle ansvaret for innsamling og opptelling av stemmesedlene.  

3.4 Personvalg skal alltid være skriftlig.  

(Saken fortsetter på neste side) 
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§ 4. Personvalg av én person  

4.1 Ved valg av hovedtillitsvalgt er det kun studenter ved tilhørende institutt som kan avgi stemme.  

4.2 Blanke sedler regnes ikke med ved opptelling av antall avgitte stemmer.  

4.3 Dersom valget ikke blir avgjort ved første votering, holdes omvalg idet man for hver 
ny valgomgang utelater den kandidat som fikk færrest stemmer ved foregående 
votering. Hvis det etter tredje votering fortsatt er likt, avgjøres valget med loddtrekning av de 
siste kandidatene.  

§ 5. Personvalg av flere personer  

5.1 Ved valg av flere personer i en valgomgang skrives det så mange navn på stemmeseddelen som 
antall personer det skal velges.   

5.2 De kandidater som får flest stemmer anses som valgt. Dersom en stemmeseddel inneholder flere 
eller færre navn enn det antall som skal velges, forkastes denne.   

5.3 Ved stemmelikhet mellom kandidater avholdes nytt valg. Dersom flere kandidater er på valg og 

stemmelikhet forekommer, anses som valgte de som har flere stemmer enn kandidatene med 

stemmelikhet. I dette tilfelle avholdes nytt valg kun mellom kandidatene med stemmelikhet, eller så 

mange som er nødvendig for å fylle ubesatte plass. 

 

Forslag til vedtak: 
Innstillingen til forretningsorden godkjennes slik den foreligger. 
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SAK 00/2223 Valg av tellekorps 
 

Tellekorpset har som ansvar å følge den vedtatte forretningsorden og paragraf §3 om voteringer. 

I hovedsak er alle voteringer åpne. Det kan likevel kreves skriftlig avstemning. Tellekorpset har i så 

tilfelle ansvaret for innsamling og opptelling av stemmesedlene.  

 

Forslag til vedtak: 
[Person A] velges som tellekorps. 

[Person B] Velges som tellekorps. 
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SAK 00/2223 Valg av møteleder, bisitter og referent 
 

For å kunne gjennomføre generalforsamlingen er det behov for en møteleder, en bisitter og en 

referent.  

Møteleder og bisitter leder generalforsamlingen og sørger for at generalforsamlingen blir 

gjennomført etter vedtekter, saksliste og den vedtatte forretningsorden. Referent sørger for at 

vedtak og valg på generalforsamlingen blir dokumentert. 

 

Forslag til vedtak: 
Nicklas Amble Csirmaz velges som møteleder. 

Cecilie Skogvold velges som bisitter. 

Daniel Skarsfjord velges som referent. 

 

Vedtak: 
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SAK 00/2223 Valg av protokollunderskrivere 
 

Protokollunderskrivere har ansvaret for å kontrollere at protokollen stemmer med de vedtak som ble 

gjort på møtet. 

 

Forslag til vedtak: 
[Person A] velges som protokollunderskriver. 

[Person B] Velges som protokollunderskriver. 
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SAK 01/2223 Orientering fra Arbeidsutvalget (AU) 
 

I oppstarten av studiestart har Campustinget jobbet sammen med Fadderordningen med veiledning 

og oppfølging. I fadderukene deltok vi på messekvelden og hadde et kveldsmatarrangement i 

samarbeid med ansvarsfull. I tillegg deltok og introduserte vi oss på åpningsdagen for internasjonale 

studenter, fadderordningens åpning og rektors åpningsseremoni. 

For rekrutering av tillitsvalgte i år har vi stått på stand med promoteringsmaterialer og vi har hatt 

kontakt med studenter igjennom studentforeninger. Det har i tillegg blitt sendt ut e-post til 

studieledere på de forskjellige instituttene, samt vært innom klasserommene med informasjon rundt 

tillitsvalgtordningen. Ved studiestart har arbeidsutvalget også planlagt tillitsvalgtkonferansen, hvor 

alle klassetillitsvalgte og hovedtillitsvalgte er inviterte.  

Videre jobber vi for å utføre et arrangement ved verdensdagen for psykisk helse i samarbeid med 

Samskipnaden studentrådgiving. I løpet av perioden vår skal vi sende studentrepresentantene for 

campus Narvik til møter i Tromsø med studentparlamentet. Campustingets styre har også blitt 

invitert på studentlivsseminar til Harstad i slutten av september måned, dette med formål om å 

etablere et tettere samarbeid mellom campusene. Arbeidsutvalget har også fått være med på starten 

av planleggingsfasen til det nye uteområdet ved kantinen der våre innspill har blitt hørt.  

Vi takker for tilliten dere studenter har gitt oss, og ser frem til arbeidet videre i innværende 

akademiske år 
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SAK 02/2223 Regnskap for forrige akademiske år 
 

Periode 01.07.21 – 30.06.22 
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Driftskostnader (Poster) Utdypning 

Honorar til HTV, møteleder Honorar utbetalt til Hovedtillitsvalgte & møteleder på 
generalforsamlinger 

Kontorutgifter Utgifter ifb. med kontorutstyr 

Diverse kostnader Utgifter for diverse abbonement som adobe, qr-skanner & domene 

Telefon Telefongodtgjørelse for studentleder for bruk av egen mobiltelefon 
i vervet. 

Reisekostnader Reisekostnader ifb. med Bodø, Mo i Rana og aktuelle møter & 
seminarer 

Servering møter Mat for deltakere på Arbeidsutvalgsmøter, styremøter og 
planleggingsmøter for arrangement 

Konferanser & seminarer Kostnader for konferanser & seminarer gjennomført av 
Campustinget i Narvik. Eks. tillitsvalgtkonferansen 

Overlapp Kostnader ifb. med overlapp mellom avtroppende og påtroppende 
arbeidsutvalg. 

Valgavvikling Kostnader for avvikling av valg for Studentleder, nestledere og 
representant i studentparlamentet, campus Narvik 

Andre sosiale tiltak Sosiale tiltak for studentmiljø og trivsel & avsluttende sosiale 
sammenkomster for campustingets styre 

Aksjoner & prosjekter Verdensdagen for psykisk helse, SPÆP og andre passende 
merkedager, aksjoner eller prosjekter hvor campustinget viser 
representasjon 

Promotering Standaktivitet, give-aways, plakater, flyers, roll-ups, 
profileringsartikler (herunder t-skjorte, genser eller jakke m/logo)  
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SAK 03/2223 Orientering budsjett – H22V23 
 

Restmidler fra Campustinget i Narvik H21V22 består etter endt år på kr 166 006,93. Arbeidsutvalget 

ønsker å komme i dialog med Universitetet og bruken av restmidlene til sosiale tiltak og prosjekter 

som gagner studentmassen ved campus Narvik. Restmidlene er derfor fordelt utover postene for 

«Andre sosiale tiltak» og «Aksjoner og prosjekter». 
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Rammebudsjett 
H22V23 Budsjett H22V23 

Driftsinntekter     

Driftsktilskudd UiT -kr 200 000,00 -kr 200 000,00 

Tilskudd fra NSO, 
frifondsmidler     

Restmidler fra CTiN (20/21) -kr 180 000,00 -kr 166 006,93 

SUM -kr 380 000,00 -kr 366 006,93 

    

Finansinntekter      

Renteinntekter -kr 50,00 -kr 50,00 

   

Driftskostnader     

Honorar HTV og møteleder kr 30 000,00 kr 30 000,00 

Kontorutgifter kr 5 000,00 kr 5 000,00 

Diverse kostnader kr 7 000,00 kr 7 000,00 

Telefon kr 4 000,00 kr 4 000,00 

Reisekostnader kr 50 000,00 kr 40 000,00 

Servering møter kr 20 000,00 kr 20 000,00 

Konferanser og seminarer kr 70 000,00 kr 70 000,00 

Overlapp kr 6 000,00 kr 6 000,00 

Valgavvikling kr 5 000,00 kr 5 000,00 

Promotering kr 40 000,00 kr 40 000,00 

Andre sosiale tiltak kr 63 000,00 kr 63 000,00 

Aksjoner og prosjekter kr 73 000,00 kr 68 000,00 

   

Finanskostnader     

Betalingsgebyrer 
kr 2 500,00 kr 2 500,00 

Sum driftskostnader kr 373 000,00 kr 358 000,00 

 

  

Sum inntekter -kr 380 150,00 -kr 366 156,93 

   

Sum kostnader kr 375 500,00 kr 360 500,00 

   

Resultat -kr 4 650,00 -kr 5 656,93 
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SAK 04/2223 Arbeidsprogram 
 

1. Organisasjon 

• Campustinget skal jobbe med internorganisering. 

• Jobbe med å videreføre representasjon av studenter fra campus Narvik i sentrale verv. 

 

2. Tillitsvalgte 

• Arrangere sosiale aktiviteter for tillitsvalgte. 

• Alle tillitsvalgte skal få attest ved endt periode. 

• Arrangere tillitsvalgtkonferanse for alle tillitsvalgte. 

• Bistå tillitsvalgte ved campus Narvik for å ivareta studentenes interesse. 

 

3. Utdanning og læringsmiljø 

• Jobbe for å ha et samarbeid med NOKUT for å kvalitetssikre og ivareta studentenes interesse 
for faglig innhold på campus Narvik. 

• Jobbe for at samtlige emner blir vurdert av studenter 

• Jobbe for at undervisningsmateriell blir vedlikeholdt og er digitalt tilgjengelig 

 

4. Velferd 

• Jobbe for et tettere samarbeid med Narvik Studentersamfunnet og Campustinget. 

• Jobbe for flere arrangementer i samarbeid med studentforeninger, også på tvers av 

studentforeningene. 

• Gjennomføre Studentens pedagogikkærespris. 

• Bistå til utføring og utvikling av fadderordning og næringslivsdagen. 

• Jobbe for at studenter underlagt campus Narvik (Bodø og Mo i Rana) blir ivaretatt. 

 

5. Internasjonalisering 

• Se på mulighetene for å ha en større andel av arrangementene på engelsk. 

• Skape et bedre samarbeid mellom Campustinget og ISU Narvik.  
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SAK 05/2223 Valg av hovedtillitsvalgte (HTV) 
 

Ifølge Campustinget i Narviks vedtekter etter punkt 5.2 skal det velges hovedtillitsvalgte for hvert 

institutt på generalforsamlingen på høstsemesteret. 

5.2 Hovedtillitsvalgte (HTV)  

Hvert institutt skal ha en hovedtillitsvalgt, denne personen velges av de tillitsvalgte som tilhører gitt 

institutt, og kan være en av de klassetillitsvalgte. Funksjonstiden for den tillitsvalgte er fra den blir 

valgt til studieåret er over. Valg av hovedtillitsvalgt skal gjennomføres av generalforsamlingen på 

høstsemesteret. 

 

Som hovedtillitsvalgt er du en av styremedlemmene til Campustinget i Narvik etter punkt 4.2 i 

campustinget i Narviks vedtekter. 

4.1 Sammensetning  

Styret i Campustinget i Narvik består av arbeidsutvalget, samt de hovedtillitsvalgte ved hvert 

institutt:  

- 3 fra AU  

- 1 institutt for industriell teknologi  

- 1 institutt for bygg, energi og materialteknologi  

- 1 institutt for elektroteknikk  

- 1 institutt datateknikk og beregningsorientert ingeniørfag  

- 1 Handelshøgskolen i Tromsø  

- 1 institutt for helse og omsorg og Idrettshøgskolen  

Dersom ikke alle institutter stiller med hovedtillitsvalgt og styret ender opp i partall, vil 

dobbeltstemme tilfalle styreleder ved fremtidige avstemminger.  Etter generalforsamlingen om våren 

vil påtroppende arbeidsutvalg settes inn som styre fra og med første juli fram til fulltallig styre settes 

ved generalforsamlingen om høsten. 
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[Person A] stiller som kandidat for hovedtillitsvalgt for Industriell teknologi. 

[Person B] stiller som kandidat for hovedtillitsvalgt for Industriell teknologi. 

 

[Person A] stiller som kandidat for hovedtillitsvalgt for Bygg, energi og materialteknologi. 

[Person B] stiller som kandidat for hovedtillitsvalgt for Bygg, energi og materialteknologi. 

 

[Person A] stiller som kandidat for hovedtillitsvalgt for Elektroteknikk. 

[Person B] stiller som kandidat for hovedtillitsvalgt for Elektroteknikk. 

 

[Person A] stiller som kandidat for hovedtillitsvalgt for Datateknikk og beregningsorientert 

ingeniørfag. 

[Person B] stiller som kandidat for hovedtillitsvalgt for Datateknikk og beregningsorientert 

ingeniørfag.  

 

[Person A] stiller som kandidat for hovedtillitsvalgt for Handelshøgskolen i Tromsø 

[Person B] stiller som kandidat for hovedtillitsvalgt for Handelshøgskolen i Tromsø 

 

[Person A] stiller som kandidat for hovedtillitsvalgt for Helse og omsorg og idrettshøgskolen. 

[Person B] stiller som kandidat for hovedtillitsvalgt for Helse og omsorg og idrettshøgskolen. 
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Etter gjennomført valg av hovedtillitsvalgte er sammensetningen til styret i Campustinget i Narvik 

etter punkt 4.2 i vedtektene slik: 

 

Styret i Campustinget i Narvik består av arbeidsutvalget, samt de hovedtillitsvalgte ved hvert 

institutt:  

Arbeidsutvalg, Styrets leder & nestledere: 

- Madelen Garnes, studentleder (Styrets leder) 

- Jon-Kristian Leirvang, nestleder 

- Cecilie Skogvold, nestleder 

 

Hovedtillitsvalgt, styremedlem: 

- [Valgt inn] som HTV for institutt for industriell teknologi  

- [Valgt inn] som HTV for institutt for bygg, energi og materialteknologi  

- [Valgt inn] som HTV institutt for elektroteknikk  

- [Valgt inn] som HTV institutt datateknikk og beregningsorientert ingeniørfag  

- [Valgt inn] som HTV Handelshøgskolen i Tromsø  

- [Valgt inn] som HTV institutt for helse og omsorg og Idrettshøgskolen  

  



  
 

Side 20 av 26 
 

 

 

SAK 06/2223 Vedtektsendringer 
 

Bakgrunn:  

Campustinget i Narvik sine vedtekter beskriver blant annet organisasjonens formål, plikter og lover. 
Vedtektene behandles og vedtas av generalforsamlingen.  

Alle studenter kan fremme forslag til vedtektsendringer, men alle forslag må være 
organisasjonskonsulenten i hende innen tre (3) uker før generalforsamlingen. Et 
vedtektsendringsforslag behøver minimum 2/3 flertall på generalforsamlingen for å vedtas. 

 

8.1 Endring av vedtektene  

Vedtektene kan endres av generalforsamlingen til Campustinget med 2/3 flertall. Endringsforslag til 
vedtektene skal leveres til organisasjonskonsulenten og skal være i hende 3 uker før 
generalforsamling gjennomføres. 

8.2 Ikrafttredelse  

Endringer av vedtektene trer i kraft etter endt generalforsamling. 

 

Arbeidsutvalget (AU) har lagt frem et forslag til nye vedtekter, som de mener vil samsvare med 
organisasjonen på en bedre måte og videreutvikle organisasjonen. Bakgrunnen for endringene i 
vedtektene er på generelt grunnlag gjeldene Fadderordningen ved campus Narvik og 
Næringslivsdagen. For å vedtektene i sin helhet, kan dere se på vedlegg 1: Campustinget i Narviks 
vedtekter. 

Forslagene til endringer er at vedtekter gjeldene Fadderordningen ved campus Narvik og 
Næringslivsdagen strykes fra Campustinget i Narviks vedtekter og gjøres til egne reglementer. 
Forslagene er ment for ryddigere vedtekter og enklere skille mellom Campustinget i Narvik, 
Fadderordningen ved UiT, campus Narvik og Næringslivsdagen. 

Vedlegg: 
Vedtekter for Campustinget i Narvik 

Gjeldene vedtekter hvor parter foreslås endret er markert med rød tekst. 

Forslaget til endringer er markert i kursiv, uthevet med blå tekst. 
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Punkt 6 Næringslivsdagen i Narvik 
 

Endringsforslag: 
Campustingets arbeidsutvalg foreslår å stryke punkt 6 Næringslivsdagen i Narvik fra vedtektene til 

campustinget i Narvik og opprette et reglement for Næringslivsdagen. Avsnittet endres ikke. 

 

6 Næringslivsdagen i Narvik 

Næringslivsdagen i Narvik er underlagt Campustinget i Narvik.  
Næringslivsdagen har som formål å planlegge, organisere og gjennomføre tiltak for akademisk 

styrking av, og relasjoner mellom studenter og næringsliv. Leder skal orientere om ND ved hvert 

styremøte for Campustinget i Narvik. Organisasjonskonsulenten tar seg av føring av regnskapet, men 

Campustinget i Narvik står til ansvar for regnskapet. Det er et krav om at Campustingets 

styremedlemmer deltar aktivt og er pådrivere for gjennomføring av dagen. Det er dog en mulighet for 

å supplere med eksterne hjelpere. Sittende arbeidsutvalg og leder for ND er pliktig til å ha et 

arbeidsmøte med påtroppende arbeidsutvalg for å sikre god overlapp og fremdrift. Leder for ND kan 

oppnevne en arbeidsgruppe på inntil tre personer for å bidra til planlegging og gjennomføring av ND. 

 

Forslag til vedtak: 
Punkt 6 i vedtektene til Campustinget i Narvik strykes fra vedtektene og føres inn i eget reglement for 

Næringslivsdagen. Avsnittet endres ikke. 
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Endringsforslag: 
Campustinget i Narviks arbeidsutvalg foreslår å stryke punkt 7.1 Valg og føre inn punktet under 

punkt 5.8 Valg av fadderleder og referanse til eget punkt strykes. 

 

Punkt 5.8 Valg av fadderleder 

Campustinget i Narvik har ansvar for å gjennomføre valg av fadderleder, dette skal gjennomføres før 

utgangen av november. Ny fadderleder velges av styret til Campustinget i Narvik.  Fadderleder kan 

ikke inneha verv i arbeidsutvalget til Campustinget i Narvik. 

Valg av Fadderleder gjennomføres i henhold til § 5.8 Valg av Fadderleder. Det resterende fadderstyre 

skal velges innen utgangen av januar, basert på søknader vurdert av faddersjef og studentleder. 

Fadderstyret skal bestå av minst 4 stykker inklusiv leder. 

 

Punkt 7.1 valg 
Valg av Fadderleder gjennomføres i henhold til § 5.8 Valg av Fadderleder. Det resterende fadderstyre 

skal velges innen utgangen av januar, basert på søknader vurdert av faddersjef og studentleder. 

Fadderstyret skal bestå av minst 4 stykker inklusiv leder. 

 

Forslag til vedtak: 
Punkt 7.1 valg strykes som eget punkt, referering til eget punkt strykes og flyttes inn under punkt 5.8 

Valg av fadderleder. 
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Endringsforslag: 
Campustinget i Narviks arbeidsutvalg foreslår å endre punkt 7.2 Fadderleder for å tydeliggjøre 

punkter gjeldene Fadderordningen ved UiT, campus Narvik.  

 

Punkt 7.2 Fadderleder 

 
- Fadderleder skal avholde månedlige møter med studentleder, og delta med orientering til 
Campustinget i Narvik sine styremøter.  

- Fadderleder har som ansvar å legge til rette for godt samarbeid og samvær i Fadderstyret. 
 
Endres til: 
 
- Fadderleder skal Invitere til månedlige møter med studentleder. og delta med orientering til 
Campustinget i Narvik sine styremøter.  

- Fadderleder skal delta og orientere på Campustinget i Narviks styremøter. 
- Fadderleder har som ansvar å sørge for godt samarbeid og samvær i Fadderstyret.  

- Fadderleder er ansvarlig for det administrative arbeidet i fadderstyret. 
 
 

Forslag til vedtak: 
Punkt 7.2 Fadderleder endres som foreslått. 
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Endringsforslag: 
Campustingets arbeidsutvalg foreslår å endre punkt 10.4 Faddersjef og NDsjef 

Styret til campustinget i Narvik settes ikke før generalforsamlingen som gjennomføres i løpet av 

september måned. Dette gjør det tilnærmet umulig å gjennomføre et slikt møte i fadderukene som 

gjennomføres i løpet av august måned. Behandling utenfor august/juli/juni kan behandles av 

campustingets styre. 

 

Punkt 10.4 Faddersjef og NDsjef 
For at mistillit mot Faddersjef eller ND sjef kan stilles, må 2/3 av styremedlemmene i Campustinget i 
Narvik sende en klage. Deretter tas saken opp til behandling i et styremøte hos Campustinget i 
Narvik, senest 3 uker etter at klagen er mottatt. Styremøte skal være lukket under behandling av 
mistillitsforslag. Innsender av klagen og personen som er stilt mistillit mot får anledning til 3 minutter 
taletid hver. Under votering er det kun organisasjonskonsulent og styret som skal være tilstede. Det 
er kun styremedlemmer i Campustinget i Narvik som kan delta i votering.  
 
For at mistillit mot Faddersjef eller ND sjef kan stilles, må 3/3 (enstemmig) av Arbeidsutvalget (AU) i 

Campustinget i Narvik sende en klage. Deretter tas saken opp til behandling hos Arbeidsutvalget 

senest 1 uke etter at klagen er mottatt. Møtet skal være lukket under behandling av mistillitsforslag. 

Innsender av klagen og personen som er stilt mistillit mot får anledning til 3 minutter taletid hver. 

Under votering er det kun organisasjonskonsulent og Arbeidsutvalget (AU) som skal være til stede. 

Det er kun arbeidsutvalget (AU) i Campustinget i Narvik som kan delta i votering. 

Utenfor månedene august, juli og juni skal mistillit og klage for punkt 10.4 behandles av 

campustingets styre. For at mistillit utenfor juni, juli og august måned kan stilles må 2/3 av 

styremedlemmene i campustinget i Narvik sende en klage. 

 

Forslag til vedtak: 
Punkt 10.4 Faddersjef og NDsjef endres som foreslått. 
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Endringsforslag: 
Punkt 10.5 Nyvalg flyttes til eget punkt under punkt 5 som punkt 5.10 Nyvalg. 

 

10.5 Nyvalg  
Dersom tilbakekalling vedtas skal nyvalg til vervet normalt sett gjøres på samme møte som 
tilbakekallingen, dette gjelder for HTV og AU. Om dette ikke lar seg gjennomføre, skal nyvalg gjøres 
på ekstraordinært møte innen 14 dager etter tilbakekallingen.  
Nyvalg av KTV, Fadderleder og ND-leder skal gjennomføres senest 1 uke etter at tilbakekalling vedtas 

 

5.10 Nyvalg  
Dersom tilbakekalling vedtas skal nyvalg til vervet normalt sett gjøres på samme møte som 
tilbakekallingen, dette gjelder for HTV og AU. Om dette ikke lar seg gjennomføre, skal nyvalg gjøres 
på ekstraordinært møte innen 14 dager etter tilbakekallingen.  
Nyvalg av KTV, Fadderleder og ND-leder skal gjennomføres senest 1 uke etter at tilbakekalling vedtas 

 

Forslag til vedtak: 
Punktets plassering i vedtektene endres, ordlyden endres ikke. 
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SAK 07/2223 Generaldebatt / åpen spørrerunde 
 

Campustinget i Narvik stiller seg åpen for generaldebatt med åpen spørrerunde. Det bes om at 

forretningsorden fortsatt følges, men med åpenhet for at de som ønsker kan stille spørsmål til 

arbeidsutvalget og Campustinget i Narvik. 


