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Møteinnkalling 
Til: Klassetillitsvalgte & Campustinget i Narvik 

Valgfritt: Alle studenter ved UiT, Campus Narvik 

Møtested: Zoom 

 

Referat- og orienteringssaker: 
1. SAK 00/21  Godkjenning av innkalling 

2. SAK 00/21  Godkjenning av saksliste 

3. SAK 00/21  Godkjenning av delegatliste 

4. SAK 00/21  Forretningsorden 

 

Valg saker: 
5. SAK 00/21  Valg av tellekorps 

6. SAK 00/21  Valg av møteleder, bisitter og referent 

7. SAK 00/21  Valg av protokollunderskrivere 

 

 

Saksliste 
SAK 07/2122 Skriftlig orientering fra AU 

SAK 08/2122 Årsberetning 

SAK 09/2122 Rammebudsjett for neste akademiske år 

SAK 10/2122 Konstituering av påtroppende AU 

SAK 11/2122 Generaldebatt / åpen spørrerunde 

 

  



  
 

 

 

SAK 00/2122 Godkjenning av delegatliste 
 

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

stemmerett. Det vil bli utført opprop. 

  



  
 

 

 

SAK 00/2122 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) 

  



  
 

 

 

§ 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. 

 

  



  
 

 

 

SAK 00/2122 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. 

 

  



  
 

 

 

SAK 00/2122 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 saksliste og den vedtatte forretningsorden. Referent sørger for at vedtak og valg 

på generalforsamlingen blir dokumentert. 

 

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

[Person B] velges som bisitter. 

[Person C] velges som referent. 

 

 

  



  
 

 

 

SAK 00/2122 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. 

 

 

  



  
 

 

 

SAK 07/2122 Orientering fra Arbeidsutvalget (AU) 
 

Perioden 2021 – 2022 har vært både interessant, utfordrende og lærerikt. I 2021 så var situasjon 
med COVID-19 akkurat det samme som året før (2020). Dermed en del planer vi hadde som ikke gikk 
som forventet. Eksempelvis, det nye rekruteringssystemet for tillitsvalgte. Men arbeidsutvalget 
fordelte ansvarsområder og delegerte arbeidsoppgaver. Vetle Ingerøyen fikk ansvar for arrangement 
og Gunn Torhild Hagen fikk ansvar for de tillitsvalgte.  
  
Rekruttering av tillitsvalgte og å skape engasjement har vært svært utfordrende. Dette problemet 
dukker opp hvert år, men fortsatt ble det ikke funnet en løsning. Vi har hatt en del diskusjoner med 
andre campusting at de også sliter med lignende utfordringer. Vi arrangerte ulike aktiviteter i 
samarbeid med andre aktører (IVTF, Samskipnaden, ISU, NSS og SINUS) samt eksterne aktører 
(campustinget i Finnmark).  
 

I år ble campustingets nye hjemmeside lansert. Målet med den nye nettsiden er å synliggjøre 
campustinget i Narvik sine verv og oppbygning samt dele tydelig og enkel informasjon om tingets 
rolle, studentstemme og underavdelinger. Vi har forsøkt å gjøre det enklere for foreninger og klubber 
å søke midler med tydelige frister og søknadsmaler tilgjengelig året rundt.  
 

Vi takker for tilliten studentene har gitt oss, og ønsker det kommende arbeidsutvalget lykke til.  
 

  



  
 

 

 

SAK 08/2122 Årsberetning 
 

Årsberetning CTiN  
Første møte med Studentparlament   
Campustingets arbeidsutvalg og organisasjonskonsulent har vært deltakere på studentparlamentet 
ved UiTs Kick-off. Dette innebærer vedtak av Studentparlamentets arbeidsprogram og verv for 
inneværende periode. Dette er et møte også for å bli bedre kjent med Studentparlamentet og 
campustingene i Harstad og Finnmark. Her ønskes det å videreføre det tettere samarbeidet mellom 
campustingene hvor vi kan lære av hverandre og samarbeide både som organisasjon, struktur og 
planlegging.  
 

Studiestart   
Campustinget har gjennom studiestart deltatt på gjennomføring av arrangementer under 
fadderukene for å kunne snakke med studenter og vise nye og returnerende studenter hva vi gjør, 
våre verv og hvem vi er. Vi har ønsket studenter velkommen og vært talere under rektors 
åpningsseremoni.  
U5 samling  
 

Studentlederen ble invitert til å delta på U5 samling. U5 samling er et uformelt samarbeid med 
studentdemokratiene ved de andre fire universitetene (UiO, UiB, NTNU og NMBU) som er med i U5 
samling. Opplegget hadde fokus på både faglig og sosialt innhold, og det varierte 2 dager, dvs. f.o.m. 
22.-24. september på Ås hvor NMBU var vertskap.   
  
  
Generalforsamling høst 2021  
På generalforsamling som ble gjennomført i høst 2021 ble det vedtatt arbeidsprogram, orientering 
om forrige års regnskap og valg av hovedtillitsvalgte.  
 

Tillitsvalgtopplæring/konferanse   
I høst ble tillitsvalgtkonferansen gjennomført på Quality Hotel Grand Royal. Tillitsvalgte, Tuva 
Todnem Lund (NSO leder), Jonas Toft (velferdsansvarlig), Thomas Jakobsen Berglund (NSS-leder) og 
Line Ditlefsen (studentrådgiver) ble invitert til å delta og tale under konferansen. Nestleder og 
arrangement ansvarlig Vetle Ingerøyen ledet hele tillitsvalgtkonferansen sammen med nestleder og 
tillitsvalg ansvarlig Gunn Torhild Hagen. Grunnet Studentleder var syk i perioden.   
Opplegget gikk ut på kurs om vervet, nettverksbygging og sosialisering. Det ble hold foredrag om 
hvordan Campustinget fungerer og hvordan man håndtere innkommende saker. Også ble det holdt 
et kort foredrag av de eksterne gjestene om seg selv, deres organisasjon og arbeid.  
 

Verdensdagen for psykisk helse   
I samarbeid med Samskipnaden og Ansvarsfull ble Verdensdagen for psykisk helse markert den 13. 
oktober med et digitalt-foredrag «Det finnes ingen fasit – på livet» på auditorium 1. Mats Grimsæth 
ble invitert som foredragsholder, og snakket om livets sitt på digitale plattformer.  
  
  



  
 

 

 
 
Næringslivsdagen   
Næringslivsdagen ble ikke gjennomført i periode 2021-2022. Grunnet manglede verv som leder for 
Næringslivsdagen. Dette er et problem som også dukket opp i periode 2020 – 2021. I tillegg mener 
nåværende AU at UiT bør ta over arrangementet grunnet egen karrieredag som gjennomføres på alle 
UiTs campus digitalt. Campus Narvik er det eneste studiested hvor studentene selv er ansvarlig for 
gjennomfører et slikt arrangement helt på egenhånd. AU mener at det er lite fornuftig å ha to 
tilnærmet identiske arrangement med samme formål. AU har tatt saken til IVTF og vært i diskurs om 
en mulig overtakelse. Saken er ikke ferdig behandlet.  
  
Studentenes pedagogikkærespris   
Studentenes pedagogikkærespris (SPÆP) tildeles en faglærer, forleser, eller veileder på UiT i Narvik 
som har gjort seg bemerket blant studentene. Æresprisen er ment å framheve en ekstraordinær god 
formidlingsevne, ikke bare foreleserens rent faglige kvalifikasjon, som er avgjørende for utbyttet av 
undervisningen. Det var ikke antall stemmer som ga en vinner, men begrunnelsen for hvorfor en 
synes sin kandidat er verdig prisen. Prisen har lange tradisjoner og er høyt ansett blant de akademisk 
ansatte på campus.   
I år ble 7 stk. nominert, og prisen ble tildelt Per Ødegaard.  
Ved utdelingen ble det servert kake på 3 meter, som besto av tre ulike smaker bløtkake, 
marsipankake og sjokoladekake og kaffe til anledningen.    
  
Fadderordningen   
Vi slet veldig mye med å rekruttere til vervet som faddersjef. Fadderleder skulle bli valgt før utgangen 
av november. I januar fikk vi en søknad til vervet. Vi kom langt i prosessen, men vervet ble dessverre 
ikke fylt. I mars fikk vi en ny søknad til vervet som fadderleder. Fadderleder er nå begynt og har 
startet arbeidet med å rekruttere faddere og styremedlemmer. Gjennom den nye hjemmesiden til 
campustinget Narvik har vi fått en del interesserte til å melde seg som faddere for studiestart 2022. 
Vi ønsker å oppfordre alle studenter som deltar på generalforsamlingen til å delta som fadder for 
studiestart 2022. Søknadsskjema finner dere på campustingetinarvik.no.  
 

Campusmøter  
Leder har deltatt på månedlige møter gjennom skoleåret. Her har det kommet orienteringer fra 
interne aktører (ulike institutt, administrasjon og universitetsdirektøren) og eksterne aktører.   
Tema som har blitt tatt opp flest ganger er levende campus. 29. mars arrangerte IVKTF ett kick off-
møte for levende campus prosjektet i Narvik. Ressurspersoner fra Harstad ble også invitert til å bistå 
med å sette opp plan for levende campus i Narvik og vise prosjektet de har gjennomført på deres 
campus. UiT og Samskipnaden søker sammen om midler til levende campus prosjektet.  
 

Læringsmiljøutvalget   
Studentlederen er valgt inn som studentrepresentant i læringsmiljøutvalget (LMU). 
Læringsmiljøutvalget jobber for å bedre studentmiljø og studentvelferden på lærestedet.   
I år var sentrale saker som ble diskutert var oppfølging av Handlingsplan for universell utforming og 
individuell tilrettelegging for studenter ved UiT 2021-2024, orientering om tildelte midler til de ti 
prosjektene med studiekvalitetsfremmende tiltak og orientering om levende campus i Harstad.  
  



  
 

 

 

 

 

 

Fordeling av semesteravgiftsmidler   
Høst 2018 overtok Campustinget i Narvik ansvaret for semesteravgiftsmidlene fra Narvik 
Studentersamfunn. Det ble opprettet en budsjettkomite som består av Campustinget sitt styre, og to 
eksterne representanter; en fra Samskipnaden og en fra UiT.  
Kr. 150 000 fordels på høst og vårsemester til foreninger og klubber lokalt ved UiT campus Narvik. I 
høst 2021 det ble bevilget kr. 58 910, resterende midler blir fordelt etter søknadsfristen 15. mai, som 
fordels høst 2022. I styremøte 01. desember ble det vedtatt at campustinget i Narvik trer inn i felles 
semesteravgiftsordning gjennom Studentparlamentet.   
Campustinget har også lastet opp nødvendige informasjon om frister og søknadsskjema på den nye 
hjemmesiden. Slikt at det blir enklere og forståelig for foreninger å søke om semesteravgiftsmidler.  
 

 

 

  



  
 

 

 

Årsberetning bygg, energi og materialteknologi 

Studieåret 21/22 har vært noe preget av koronapandemien. Til tross for stor reduksjon i restriksjoner 
har det vært merkbart mindre studenter på campus enn før pandemien. Det er ikke mottatt noen 
saker fra klassetillitsvalgte eller andre studenter. 

 

Årsberetning økonomi og administrasjon  

I løpet av studieåret 21/22 har det vært ikke vært mange saker som er løftet videre til campustinget 
og instituttleder. Pandemien har preget studieåret ganske mye, og dermed ble forelesningene og 
eksamen påvirket. I tillegg til det har det også vært mye avlysninger og digitalisering av fysiske møter 
og undervisning. Men etter hvert ble det tillatt med fysisk undervisning igjen. 

Høstsemesteret ble litt preget av Covid-19 med nye regler og forelesninger over nett. Men dette ble 
endret etter hvert. Økonomi og administrasjon hadde ingen klager på undervisning og eksamen i 
høstsemesteret. 

Inneværende semester har det heller ikke kommet noen klager til campustinget. Instituttleder har 
hatt møte med tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte for å ta opp eventuelle klager og problemer, samtidig 
finne løsninger. Vi skal ha et nytt møte om i starten av mai for å ta opp eventuelle problemer. 

 

Årsberetning datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag 
I løpet av studieåret 21/22 har det vært en del saker som omhandler kvaliteten på forelesninger, 
misnøye angående kommunikasjon på tvers av Narvik-campusene, mangel på klasserom og personlig 
hygiene på Linux laben. Det kommer til å bli vanskelig å gjennomføre gode forelesninger på IDI da 
man er usikker på studentmassen som vil komme i neste semester, da man egentlig ikke har tilgang 
til noen klasserom hos datateknikk. Dette er noe jeg har tatt opp med campustingleder og han har 
informert meg om at dette er et problem som har vært i mange år og at det mest sannsynlig ikke er 
noe vi kan få gjort noe med per i dag.  
Høstsemesteret var preget av en lang pandemi, så flesteparten av studentene har vært nett-
studenter og det er først dette året vi har fått gjennomført møter ihht planer da vi ikke har hatt 
ordentlig styr på hvem som faktisk er tillitsvalgte i de ulike kullene, samtidig som det ble valgt inn ny 
leder for datateknikk.  
Inneværende semester har det kommet klager på varigheten av semestrene, eksamensdatoer som 
studentene føler kommer for tett og selvfølgelig kvalitet på forelesningene. Jeg har tatt disse opp 
med instituttleder og satser på at disse blir tatt videre til faglærerne det gjelder. Studieleder i 
datateknikk melder om endring i både kvalitet på forelesninger, det skal bli et bedre system i forhold 
til booking av eksamensdatoer og det vil bli innført oppmøtekrav fra høstsemesteret av, noe jeg som 
HVT støtter 100%. Kvaliteten på dette vil bli bedre om faglærerne faktisk har studenter som deltar på 
disse. Vi har hatt et godt styre i Campustinget og vi har fått mye ut av møtevirksomheten og satser på 
at dette er noe som vil bære frukter i de kommende semestrene, som forhåpentligvis vil være åpne 
slik at studentene faktisk kan kjenne tilhørighet på campus.  
 



  
 

 
 
 
 
Vi har også hatt en plan om å ha alle tillitsvalgte i IDI på en Skidag i Narvikfjellet, noe som ble godt 
tatt mot, men det ble aldri gjennomført da man aldri fikk noe godt svar på hvem som kunne delta 
eller ikke. Dette syns jeg personlig er litt synd, fordi dette ville styrket vårt samarbeid som tillitsvalgte 
på IDI, og jeg håper dette er noe etterfølgeren min vil prøve på til neste år.  

 
 

Årsberetning elektroteknologi 
- 
 
 

Årsberetning for helse- og omsorgsfag og idrettshøgskolen 

Grunnet manglende oppmøte av tillitsvalgte til generalforsamlingen H2021 og ingen kandidater som 
stilte til vervet som hovedtillitsvalgt for helse- og omsorgsfag og idrettshøgskolen vært uten 
representant for H2021 og V2022. 

Årsberetning for industriell teknologi 
Har utført møter med tillitsvalgte i begge semester i skoleår 2021/2022. Har deltatt på tillitsvalgts 

konferansen som ble holdt den 13 november 2021. Har vært med på samtlige styremøter og 

generalforsamlinger som har blitt holdt i løpet av skoleåret. Har mottatt og behandlet forskjellige 

henvendelser som har kommet i løpet av de semestre jeg har hatt vervet.   



  
 

 

 

SAK 09/2122 Rammebudsjett for neste akademiske år 
Saken ettersendes. 

 

 

  



  
 

 

 

SAK 10/2122 Konstituering av påtroppende AU 
 

I mars ble det gjennomført nytt valg for leder av Campustinget og nestleder(e) for H2021/V2022. 

Valget ble gjennomført digitalt gjennom universitetet i Tromsøs valg plattformer (eValg) hvor 

studentene kunne stemme på sin kandidat som stilte til enten lederstilling eller nestleder i 

Campustinget i Narvik. Grunnet manglende kandidater til valget i mars ble det gjennomført 

suppleringsvalg for en (1) av vervene som nestleder for campustinget i perioden 20. – 30. april. 

 

Påtroppende leder er Madelen Garnes. 

Påtroppende nestledere er: Jon-Kristian Leirvang og Cecilie Skogvold. 

Påtroppende start dato er: 01.07.22. 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

SAK 11/2122 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. 
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