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Orientering – Endelig regnskap 2017/18
Vedlagt ligger endelig årsregnskap fra forrige periode, med revisjonsrapport.
Årsresultatet ble ca. 111.000 i underskudd. Dette henger sammen med at parlamentet har vært
noe underfinansiert, noe som rettes opp i da UiTs tilskudd til organisasjonen øker i kalenderåret
2019.
Se ellers de vedlagte notene til regnskapet for mer detaljer rundt hva postene inneholder.
Vi ber om at spørsmål sendes inn på forhånd så langt det er mulig, slik at disse kan besvares
grundig.

Noter til regnskap 2017/2018 for Studentparlamentet UiT – Norges arktiske universitet

Om årsresultat
Studentparlamentet gikk i driftsår 2017/2018 med et underskudd på kr 111.713,60. Dette skyldes i
hovedsak at Studentparlamentet har tatt over ansvaret for honorering av tillitsvalgte i Alta, Narvik og
Harstad uten at dette har blitt kompensert i form av økt tilskudd fra UiT. UiT har lagt inn en slik
kompensasjon i sitt budsjettvedtak for kalenderåret 2019.

Kommentarer til de enkelte kontoene
35100: Tilskudd fra NSO på kr. 10.118,- er ufordelte midler fra Frifond, som deles mellom
medlemslagene.
35900: Tilskudd til Studentparlamentets rusprosjekt «AnsvarsFull» fra Helsedirektoratet på kr
800.000,-. Regnskap for rusprosjektet føres av Norges arktiske studentsamskipnad, og tilskuddet er
utgiftsført på konto 73810. Det er også ført rundt kr 46.000 på kontoen, som består av
tilbakebetaling fra nedlagte studentforeninger. Dette er en ekstraordinær inntekt
Studentparlamentet ikke normalt kan påregne å få. I tillegg er det ført et tilskudd for arrangement i
forbindelse med verdensdagen for psykisk helse på kr 5.000.
50100/51700: Studentparlamentet har hatt honorarutgifter til prosjektleder for et mentorprosjekt
ved UiT. Disse utgiftene er kompensert av UiT og ført som lønnsrefusjon på 51700.
12100: Samtlige utestående kundefordringer per 30.06.18 er gjort opp per september 2018.
24299: Kortsiktig gjeld utgjøres i det vesentligste av tilskudd for rusprosjektet for høstsemesteret
2018. Midlene er ført som tilskudd per september 2018.

Edvard Wølner Bjørnson
Organisasjonskonsulent
Studentparlamentet UiT – Norges arktiske universitet
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19B1 Regnskap
1. Side Utskrevet den 18.09.18
Regnskap pr.: 30.06.18
Kontonr. Navn

35100
35200
35300
35900
SUM:

Klokken 14.24.12
***********************************************
Regnskap i år
Budsj i år
Regnsk i fjor
***********************************************

ANDRE DRIFTSINNTEKTER OG REF.
Tilskudd og refusjoner fra NSU
Tilskudd fra UiTø
Tilskudd fra SiTø
Andre driftsinntekter
ANDRE DRIFTSINNTEKTER OG REF.

LØNN
50100 Faste lønninger
SUM: LØNN
LØNNSREFUSJONER
51700 Andre lønnsrefusjoner
SUM: LØNNSREFUSJONER

10.118,002.450.000,000,00
851.637,223.311.755,22-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.591,844.700.000,0070.000,001.251.637,226.036.229,06-

1.671.582,52
1.671.582,52

0,00
0,00

3.445.512,71
3.445.512,71

0,00
0,00

257.294,20257.294,20-

192.881,00
192.881,00

0,00
0,00

383.226,39
383.226,39

13.500,00
13.500,00

0,00
0,00

37.500,00
37.500,00

ARBEIDSGIVERAVGIFT
54100 Arbeidsgiveravgift
54110 Avsatt arbg.avg av pål.feriep.
SUM: ARBEIDSGIVERAVGIFT

132.054,80
15.237,34
147.292,14

0,00
0,00
0,00

274.091,37
30.274,51
304.365,88

REVISJONSHONORAR
66400 Revisjonshonorar
66450 Andre honorarer (advokat o.l.)
SUM: REVISJONSHONORAR

26.250,00
13.500,00
39.750,00

0,00
0,00
0,00

54.171,25
13.500,00
67.671,25

3.458,00
9.324,53
10.661,67
23.444,20

0,00
0,00
0,00
0,00

13.738,89
20.107,61
86.799,60
120.646,10

12.164,26
12.164,26

0,00
0,00

25.214,26
25.214,26

227.754,00
13.859,00
241.613,00

0,00
0,00
0,00

416.700,34
23.111,00
439.811,34

34.888,71
2.368,34
9.636,71
10.303,76
11.450,08
68.647,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

64.833,13
11.995,34
31.200,46
17.162,33
21.258,97
146.450,23

24.002,18
14.652,00
200,00

0,00
0,00
0,00

58.353,93
28.088,10
973,00

PERIODISERING LØNN
51900 Avsetning feriepenger
SUM: PERIODISERING LØNN
HONORARER
52900 Andre honorarer
SUM: HONORARER

67100
67600
67900
SUM:

KONTORUTGIFTER
Kontorutgifter
Abonnement
Diverse kostnader
KONTORUTGIFTER

TELEFON OG PORTO
68100 Telefon
SUM: TELEFON OG PORTO
REISEUTGIFTER
70301 Andre reisekostnader
70350 Studentparls aktivitetsfond
SUM: REISEUTGIFTER
73201
73500
73505
73509
73510
SUM:

Møteutgifter
Servering møter
Servering-Utadrettet virksomh.
Konferanser og seminarer
AU-møter
Overlapp
Møteutgifter

VALG OG PR
73611 Valgavvikling
73612 Aksjoner og prosjekter
73613 Gaver valg og PR

52.500,0052.500,00-

Studentparlamentet v UIT
Utskrifts-nr..:
3611

19B1 Regnskap
2. Side Utskrevet den 18.09.18
Regnskap pr.: 30.06.18
Kontonr. Navn
73614 Promotering
SUM: VALG OG PR
73715
73716
73717
SUM:

Klokken 14.24.12
***********************************************
Regnskap i år
Budsj i år
Regnsk i fjor
***********************************************
29.368,69
0,00
80.422,05
68.222,87
0,00
167.837,08

SOSIALT
Julebord
Sommerfest
Andre sosiale tiltak
SOSIALT

KOMITEER
73818 Møteutgifter komiteer
73830 Tilskudd til lag/foreninger
SUM: KOMITEER
FINANSINNTEKTER
80701 Renteinntekter bank
SUM: FINANSINNTEKTER
FINANSKOSTNADER
81300 Betalingsgebyr o.l.
SUM: FINANSKOSTNADER
ÅRSRESULTAT
88010 Årets resultat
SUM: ÅRSRESULTAT

21.221,20
16.870,86
0,00
38.092,06

0,00
0,00
0,00
0,00

41.203,00
34.700,10
6.127,00
82.030,10

3.812,00
951.500,00
955.312,00

0,00
0,00
0,00

5.836,64
1.423.000,00
1.428.836,64

549,88549,88-

0,00
0,00

1.202,511.202,51-

4.017,05
4.017,05

0,00
0,00

7.992,55
7.992,55

111.713,60111.713,60-

0,00
0,00

362.368,76362.368,76-

Studentparlamentet v UIT
Utskrifts-nr..:
3611

19B5 Balanse
1. Side Utskrevet den 18.09.18
Regnskap pr.: 30.06.18
Kontonr. Navn

Studentparlamentet v UIT
Utskrifts-nr..:
3613

Klokken 14.25.05
*********
Dette år

BANK
10301 Fokus Bank 9731 05 37946
10316 Fokus Bank 9731 xx xxxxx Skatt
Total...: BANK
KUNDER
12100 Kunder
Total...: KUNDER
SKYLDIG SKATTETR, PÅLEGGSTR.MM
22100 Forskuddstrekk
Total...: SKYLDIG SKATTETR, PÅLEGGSTR.MM

Regnskap *********
Forrige år

791.291,41
2.588,81
793.880,22

428.454,84
2.545,89
431.000,73

14.319,36
14.319,36

119.593,57
119.593,57

40,00
40,00

40,00
40,00

SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT
22800 Skyldig arbeidsgiveravgift
22810 Skyldig arbg.avg av pål.feriep
Total...: SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT

9,150,27
8,88-

5,830,09
5,74-

SKYLDIG LØNN, FERIEPENGER M.M.
24200 Skyldige feriepenger

0,67-

0,07

24299 Annen kortsiktig gjeld
Total...: SKYLDIG LØNN, FERIEPENGER M.M.

370.415,00370.415,67-

1.100,001.099,93-

FRI EGENKAPITAL
29101 Kapitalkonto
Total...: FRI EGENKAPITAL

434.760,44434.760,44-

546.474,04546.474,04-

Budsjettrevidering

DRIFTSINNTEKTER

Budsjett 2017/2018

Regnskap 2016/2017

35100 Tilskudd fra NSO

4473,84

35200 Tilskudd fra UiT

2650000

35300 Tilskudd fra studentsamskipnaden

2250000

0

70000

400000

400000

3050000

2724473,84

50100 Faste lønninger

1600000

1773930,19

51700 Lønnsrefusjoner

0

‐204794,2

51900 Avsetning feriepenger

192000

190345

54100 Arbeidsgiveravgift

126400

142037

35900 Andre Inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
FASTE UTGIFTER

54110 Arbeidsgiveravgift av feriepenger

15168

15037

66400 Revisjonshonorar

30000

27921,25

25000

24000

66450 Andre honorarer
Tilskudd studentdemokrati Harstad

151500

71500

Rusprosjekt - samarbeid samskipnaden

400000

400000

2540068

2439976,37

Delsum
DRIFTSUTGIFTER
67100 Kontorutgifter

15000

10280,89

67600 Abonnement

12000

10783,08

68100 Telefon

15000

13050

67900 Diverse kostnadner

20000

76137,93

62000

110251,9

Delsum
REISEUTGIFTER
70350 Studentparlamentets aktivitetsfond
70301 Andre reisekostnader
Delsum

20000

9252

220000

188946,34

240 000

198 198

MØTEUTGIFTER
73201 Servering møter

35000

29944,42

73509 AU-møter

10000

6858,57

73510 Overlapp

10000

9808,89

73505 Konferanser og Seminar

30000

21563,75

85000

68175,63

73611 Valgavvikling

35000

34351,75

73612 Aksjoner og Prosjekter

20000

13436,1

73500 Servering utadrettet virksomhet

10000

9627

Delsum
VALG OG PR

73613 Gaver
73614 Promotering
Delsum

1500

773

50000

51053,36

116500

109241,21

SOSIALT
73715 Julebord

30000

19981,8

73716 Sommerfest

30000

17829,24

73717 Andre sosiale tiltak
Delsum

10000

6127

70000

43938,04

5000

2024,64

KOMITEER
73818 Møteutgifter
73819 Prosjekter

0

Tilskudd til lag/foreninger
Delsum

5000

2024,64

0

652,63

FINANSINNTEKTER
80701 Renteinntekter
FINANSKOSTNADER
Rentekostnader
81300 Betalingsgebyrer
Delsum
SUM DRIFTSKOSTNADER

5000

3975,5

5000

3322,87

3 123 568

2 975 129

Sum inntekter

3050000

2724473,84

Sum kostnader

3 123 568

2 975 129

‐73 568

‐250 655

Driftsresultat
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Orientering Leder
Kjære parlament
Siden sist har det ikke vært like stor variasjon i det jeg har holdt på med, det har vært mye fokus
på å ta fatt på DebutUke-reformen samt politisk arbeid rundt den foreslåtte endringen i
stipendordningen. Det har i tillegg vært en god del reise både innenfor ledervervet og i andre
engasjementer.
Jeg har vært flere runder publisert i Khrono både kritisk til den foreslåtte endringen av
stipendordning og for å forsvare vår avgjørelse å ikke organisere og delta i demonstrasjonen
men gjennom en god dialog med Norsk Studentorganisasjon(NSO) har vi fått støttet og hjulpet
saken til student-Norge på måten vi så mest hensiktigmessig.
Arbeidet med DebutUke-reformen er godt i gang, vi har hatt første møte og skal ha et møte til før
jul, og vil følges tett opp etter nyttår med en møteserie med høy frekvens. Det er en utrolig
entusiasme blant alle deltagere i arbeidsgruppen, denne entusiasmen smitter veldig og jeg
gleder meg masse til å fortsette arbeidet.
Det blir en kort orientering denne gang men er det noe spesifikt noen representanter fra
parlamentet lurer på så skal jeg svare så godt jeg kan.

Sees på julebord!
Daniel Hansen Masvik
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Orientering, nestleder
Kjære parlament,
Det nærmer seg juletider med stormskritt, men det har ikke blitt noe roligere på
parlamentskontoret av den grunn. Jeg har deltatt på en rekke ulike møter og hatt mange
spennende prosjekter gående. Tiden flyr når man har det gøy!
AnsvarsFull og Helsedirektoratet
Den 15. november var søknadsfrist for økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. I forkant av nevnte
dato var det en del arbeid knyttet til å utforme og strukturere søknaden fra AnsvarsFull. Det var et
godt samarbeid mellom Ansvarsfull, Samskipnaden og Studentparlamentet i arbeidet med å
ferdigstille søknaden.
Reform av DebutUka-arbeidsgruppe
Jobben med reform av DebutUka er startet. Arbeidsgruppa hadde sitt første møte den 24.
november. Det blir en spennende vei videre. Vi skal møtes igjen før juleferien.
Stand Against Drugs – Drug Abuse Prevention Training Course, Malta
Stand Against Drugs er et prosjekt som er finansiert av støtte fra Europakommisjonen, særlig siden
prosjektet berører områder under Erasmus+ (arbeider for unge). Den 24. til 30. november var det
kurs på Malta, som jeg var så heldig å få delta på. Prosjektleder i AnsvarsFull hadde ikke selv
mulighet til å være med, og derfor ble jeg spurt om å dra i stedet.
Kurset hadde deltakere fra en rekke ulike land i Europa – Italia, Malta, Norge, Romania, Russland
og Usbekistan. Vi har hatt blant annet kurs, presentasjoner, gruppearbeid og workshops. Det har
vært en veldig lærerik tur for meg. Noe interessant jeg lærte var at til tross for ulike land og kulturer,
står vi ovenfor mange av de samme utfordringene knyttet til rusmisbruk blant unge.
Røde Kors’ besøkshunder
Jeg har planlagt og organisert arrangement med Røde Kors’ besøkshunder torsdag 6. desember.
Dette er et tilbud som jeg virkelig har troen på og som jeg håper vil videreføres. Jeg ønsker å
planlegge flere slike besøk, spesielt siden alle berørte parter tjener godt på et slikt samarbeid. Røde
Korts får testet sine kursede hunder, og studentene får et sunt avbrekk fra eksamenslesing.

For spørsmål, kontakt meg gjerne!
Med vennlig hilsen,
Martine Tennholm
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Orientering - Marie
Internasjonalisering, karriere og arbeidsliv
Ærede Studentparlament
Takk for sist og takk for måten jeg ble møtt på.
Arbeidsliv
Utdanningssamarbeid: jeg har nå gjennomført to kvalitative intervju i forbindelse med
kartleggingen av utdanningssamarbeid ved UiT. Den første var med Helsefak og det andre, som
jeg ledet selv, var en aktør i reiseliv her i nord. Videre er det planlagt tre intervjuer til, i tillegg en
workshop med studenter fra studentutvalgene. Det finner sted 11. desember.
Alle disse delene av kartleggingen av utdanningssamarbeid vil til slutt samles til en helhetlig
rapport med tiltak, og jeg prøver å formidle koblingsportalen på alle steder jeg er, og skal opp til
universitetsstyret i mai. I sistnevnte intervju var han meget positivt innstilt til å ta i bruk portalen
om det var noe slikt tilgjengelig. Jeg håper jeg snart får til en tur til NTNU for å høre mer om
hvordan portalen driftes og hvordan man går frem for å få næringslivsaktører aktive der.
Praksis: jeg og Tonje var med på et seminar om åpne praksisemner, som i hovedsak var
arrangert som en workshop for faglige ansatte. Seminaret var meget interessant med forskjellige
presentasjoner om hvordan valgfrie praksisemner er lagt opp i ulike utdanninger. I fiskerifag så
har de for eksempel brettspill basert på virkeligheten som om de hadde gjort hvis de var ute i
felten. Det er en mellomting hvor man kan på praktisk erfaring uten å bruke næringslivet. Ellers
var det eksempel der studenten har et semester hvor man velger å enten gjøre praksis hos en
bedrift eller ta andre emner ved universitetet, eller dra på utveksling. Her mangler man et tilbud
med praksis i utlandet, men var noe som ble diskutert på en utdanningskonferanse i Rouen som
jeg har skrevet mer om under.
Internasjonalisering
Erasmusseminar: i Oslo ble det arrangert Erasmusseminar der det var sesjoner om vellykkede
erasmusprosjekter og hvordan man går frem for å søke slikt. Det var en veldig lærerik prosess for
meg å se hvordan internasjonalt kontor fungerer på ulike universiteter, hva
utvekslingskoordinatorer faktisk gjør for å tilrettelegge for at mobilitetsavtaler kan finne sted, og
om det foregår dialog på tvers av utdanningsinstitusjonene. Det kom frem at Erasmus har mange
ubrukte midler her i landet, og er et av de dårligste landene i Europa til å bruke pengene.
Forhåpentligvis ble noen inspirert av seminaret for å få i gang prosjekter. Det er også viktig å få
med mer studentmedvirkning i utforming av prosjektene, slik at det ikke bare er en faglig ansatt
sine personlige interesser hvor partneruniversiteter blir valgt. Spesielt interesserte studenter kan
også lage slike prosjekter og i tillegg ha en faglig begrunnelse for det. En faglig ansatt kunne vært
veilederen for studenten og den administrative ansatte hjelper studenten med papirarbeidet
som kreves.
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Utdanningskonferanse: Diku (direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning) inviterte 40 stykker fra Norge til å ta del i en feiring av fransk-norsk samarbeid, der
temaet var fremtidens Erasmus – fra Erasmus + til Erasmus 2021-2027. Konferansen fant sted i
Rouen, nordvest for Paris. Jeg valgte sesjonen om arbeidsmarkedet og hvordan overgang fra
student til arbeidstaker er og kan bli. Under oppholdet var nok «inclusion» det mest brukte ordet,
og derfor ble det mye prat om hvordan man kan tilrettelegge for studenter med utfordringer til å
kobles på arbeidslivet. At både utveksling bør starte fra yngre alder og utvekslingspraksis må
brukes mer hyppig. Andre som var med var direktør i Diku, Harald Nybølet, statssektretær
Rebekka Borsch, president av Normandie, Hervé Morin, parlamentsmedlem i EU, Jean Arthuis og
minister i Frankrike, Nathalie Loiseau.
God jul til alle!
Vennlig hilsen
Marie Sivertsen
Karriere, arbeidslivs- og internasjonaliseringsansvarlig
E-post: marie@sp.uit.no
Telefon: 404 65 703
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Orientering fra Utdannings- og forskningsansvarlig
Ærede Parlament!
Siden sist har ukene vært relativt rolige, da det kan virke som om en del av møterekkene for
semesteret er over. Likevel har ikke Studentparlamentet vært på latsiden.
Jeg har deltatt på møte i Læringsmiljøutvalget. Møtet ble avholdt i Harstad fordi vi ønsker å være i
tett dialog med de andre campusene utenfor Tromsø. På møtet vedtok vi «Retningslinjer for
håndtering av varsel om mobbing og/eller trakassering mellom studenter», et dokument med
klare kjøreregler for hvordan varselsaker skal foregå. Vi fikk gode innspill fra campus Harstad om
hva de ønsker at Læringsmiljøutvalget skal jobbe videre med, og vi diskuterte «Si ifra» knappen
som skal opprettes der en kan melde fra om teknisk svikt. Vi ble også muntlig orientert nærmere
om SHoT-undersøkelsen, som skal være oppe på dagsorden på neste møte.
Det skal gjennomføres verdens nordligste konferanse om aktiv læring i Tromsø. På konferansen
vil undervisere lære seg tips om hvordan man kan tilrettelegge undervisningen på en mer aktiv
måte. Dette for at studenter skal være en mer aktiv del av sin læring, og man ønsker å benytte
andre læremetoder enn vanlig forelesning. Ingen av studentene er like, og de lærer derfor på
forskjellige måter. Det er derfor viktig å se på ulike undervisningsformer som kan passe
studentmassen. På konferansen vil man få faglig påfyll, se og oppleve aktive klasserom og
diskutere hvordan undervisningen kan tilrettelegges på en bedre måte.
I samarbeid med bygg- og eiendomsavdelingen har vi gjennomført en befaring på campus. Vi har
fått se og oppleve tilstanden i stillerom og ammerom som finnes på campus. Mange av rommene
var låst for studenter, ble i stor grad lite brukt, og var ikke innredet på en god måte. Dette er noe
Studentparlamentet ønsker å ta tak i. Rommene burde være tilgjengelige for studenter som har
behov for å være alene i et stille rom, da vi ser i blant annet SHoT undersøkelsen av det er flere
som sliter med psykiske symptomplager. Da må universitetet kunne tilrettelegge bedre for
studenter.
Sammen med Elevorganisasjonen har Studentparlamentet holdt et foredrag om
utdanningssamarbeid for SKA (senter for karriere og arbeidsliv). Vi diskuterte samarbeid mellom
studenter, fagmiljø og nærings- og arbeidslivet. Der var blant annet praksis på dagsorden.
Digitaliseringsarbeidet går stadig videre. Strategisk utdanningsutvalg, strategisk forskningsutvalg,
DigU og andre utvalg har digitalisering høyt oppe på dagsorden. Dette er et spennende arbeid
som trenger studentmedvirkning.
Med vennlig hilsen
Tonje Nilsen
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Orientering fra Universitetsstyret
Ærede Parlament
Siden sist parlamentsmøte har det ikke vært noen aktivitet innad i styret. Neste møte vil
imidlertid finne sted før møtedatoen til parlamentet, og nærmere orientering for styremøtet
29.11 vil derfor bli gitt muntlig.
Ellers er det i samarbeid med universitetsdirektør Jørgen Fosland og rektor Anne Husebekk
startet en prosess for å arrangere et kurs om «UiT som organisasjon» som forhåpentligvis vil bli
på nyåret. Her vil alle tillitsvalgte få muligheten til å delta.
Mvh
Cecilie Mathisen og Ole Even Andreassen
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SAK 41 - 1819 Fordeling av arrangementstøtte
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 06.12.2018
Ansvarlig: Komiteen for semesteravgiftfordeling

Komiteen har siden sist behandlet to søknader om arrangementsstøtte.

Søkere:
IAESTEs Næringslivdager

kr 10.000,‐

Korhelg

kr 10.000,‐

TOTALT

kr 20.000,‐

Informasjon om fjorårets fordeling:
I høstfordelingen 2017 ble det satt av kr 444.444,‐ til vårfordelingen 2018. I forkant av
fordelingen mottok 3 ulike studentorganisasjoner samt de politiske listene i parlamentet
støtte, og det beløp seg på totalt kr 40.000,‐. Det gjorde at semesteravgiftskomiteen hadde
kr 404.000,‐ til vårfordelingen 2018. Det ble avsatt kr 22.000,‐ til
oppstarts/arrangementsstøtte frem til neste fordeling (høst 2018).
Årets fordeling – innstilling:
Studentparlamentet har satt av kr 450.000,‐ til vårfordelingen 2019, der mange mindre
foreninger og organisasjoner skal bli tildelt midler. Hvis man sammenligner avsatte midler i
fjor med årets avsatte midler, ser man en økning. Hvis man likedan tenker en økning i
avsatte midler til oppstarts/arrangementsstøtte, kan man se for seg kr 25.000,‐ avsatt.
Det er sannsynlig at det vil komme flere som søker om midler til
oppstarts/arrangementsstøtte, så derfor kan det være noe uheldig å bruke nesten alle
midlene (kr 20.000,‐ av 25.000,‐) på kun to søkere. For å sikre senere søkere en andel, kan
det være greit å ikke utdele disse to søkernes fulle og hele søkte sum. Hvis man tenker slik,
kan det innstilles på kr 7.500,‐ til hver av de to søkerne. Da vil det «kun» brukes kr 15.000,‐
av 25.000,‐ og hele 10.000,‐ står igjen tilgjengelig for andre søkere gjennom 2019.
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Man bør merke seg at IAESTE Næringslivsdager og korhelgen er forholdsvis store
arrangementer, og kan ha behov for all støtte de kan få. Det er derimot viktig å tenke på det
store bildet av alle foreninger og organisasjoner, og derav sette av litt til andre som også har
behov for økonomisk støtte.
Komiteen innstiller på følgende:



IAESTE Næringslivsdager: 7.500,‐
Korhelg: 7.500,‐

Vedlegg: Søknader (se bakerst i sakspapirene)
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet fordeler midler etter komiteens innstilling.

29.11.18

SAK 42-1819 Møteplan vår 2019
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 06.12.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget foreslår følgende møteplan for våren 2019







23. januar
20. februar
20. mars
24. april
8. mai (konstituerende møte)
29. mai

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet vedtar foreslått møteplan samt dato for juleavslutning
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SAK 43 - 1819 Datoer for listevalg 2019
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 06.12.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget foreslår at listevalget til studentparlamentet for 2019/2020 finner sted fra 25.
februar 2019 til 1. mars 2019.

Forslag til vedtak:
Datoer for listevalg vedtas som foreslått
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SAK 28 - 1819 Revidering av retningslinjer for studentparlamentets tillitsvalgte
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 06.12.2018
Ansvarlig: Utvalg for revidering av retningslinjer

Saken ble sist behandlet i parlamentsmøte 2 (4. oktober), der et utvalg ble satt ned for å jobbe
frem forslag til revidering av retningslinjene.
Utvalget har i sitt arbeid i å kartlegge sanksjonsmuligheter endt på at det ikke er noen god måte å
internt sanksjonere uten å gå inn i store habilitetsutfordringer. Vi ser det derfor mest
hensiktsmessig at Studentparlamentet tilslutter seg UiTs foreslåtte retningslinjer for behandling
av mobbing og trakassering.
Utvalget ønsker å fortsette å bruke et samlet Studentparlament til å diskutere problemstillinger
rundt kultur og oppførsel internt blant medlemmene i Studentparlamentet, utvalget ønsker
derfor å anbefale en workshop på en halv dag eller dag på nyåret hvor alle representanter kan
bidra til gode punkter på hva vi ønsker inn i en form for etiske normer. Dette for å skape et
eierforhold til en felles tanke om oppførsel i Studentparlament som muligens kan revideres hvert
år om det skulle være ønsket.
Utvalget har hatt lange og svært konstruktive diskusjoner og jeg som leder av utvalget er jeg
selvsikker på at at vi har kommet frem til en god løsning på utfordringene vi ble bedt om å se på.

Forslag til vedtak:
Vedlegg: Retningslinjer for Studentparlamentets tillitsvalgte (vedtatt 25.05.2018)
Forslag til vedtak:
-

Studentparlamentet avholder en samling for alle representanter der formålet er å
utarbeide et sett normer for hvordan vi oppfører oss mot hverandre.

-

Legg til følgende tekst i Retningslinjer for Studentparlamentets tillitsvalgte:
«§5. Behandling
§5.1 Alle brudd på ovennevnte retningslinjer håndteres i henhold til UiTs retningslinjer for
behandling av mobbing og trakassering.»
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Retningslinjer for studentparlamentets tillitsvalgte (vedtatt 25.05.18)
§ 1 Formål
Formålet med retningslinjene er å skape et godt og trygt miljø blant studentparlamentets
medlemmer og tillitsvalgte. Retningslinjene understreker UiT Norges Arktiske Universitets
nulltoleranse overfor all form for trakassering.
§ 2. Hvem retningslinjene gjelder for
Retningslinjene gjelder for alle tillitsverv ved studentparlamentet ved UiT Norges Arktiske
Universitet, herunder fast møtende og vara.
§ 3 De tillitsvalgtes ansvar
§ 3.1
De som omfattes av retningslinjene skal behandle alle med respekt, og avstå fra alle former
for kommunikasjon, handling eller unnlatelse som oppleves som krenkende eller ubehagelig.
§ 3.2
De som omfattes av retningslinjene skal unngå å gi andre uønsket seksuell oppmerksomhet.
§ 3.3
De som omfattes av retningslinjene har et ansvar for å sette seg inn i retningslinjene, og
oppfordres til å varsle dersom man opplever brudd på disse.

§ 4. Studentparlamentets arbeidsutvalg
§ 4.1
Enhver representant i arbeidsutvalget har rett på et godt og trygt arbeidsmiljø.
§ 4.2
Ved planlegging og gjennomføring av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader,
sykdommer og mistrivsel blant arbeidsutvalgets medlemmer.
§ 4.3
Arbeidsutvalget skal sammen, ved oppstart av sin periode, utarbeide en konkret plan for
hvordan de overordnede retningslinjene skal oppfylles den kommende perioden. Det er
arbeidsutvalgets leder som har hovedansvaret for at den konkrete planen utarbeides i
fellesskap.
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SAK 44-1819 Valg av studentrepresentanter til Forskningsetisk utvalg
UiT
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 06.12.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

To studentrepresentanter med vara skal velges til å sitte i Forskningsetisk utvalg i perioden
01.01.19 - 31.12.19
Forskningsetisk utvalg ved UiT er universitetets rådgivende organ for forskningsetikk.
Utvalget kan på eget initiativ uttale seg om forskningsetikk. De behandler også enkeltsaker hvor
det er mistanke om vitenskapelig uredelighet eller brudd med god vitenskapelig praksis ved UiT.
Plagiat-saker og kurs i god forskningsskikk faller under utvalget ansvarsområde.
I saker som gjelder studium har studentene rett til å møte med to representanter i utvalget.
I år ber også universitetet om forslag til en ekstern representant.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet foreslår [person 1] og [person 2] som faste representanter, med [person 3]
og [person 4] som vararepresentanter til forskningsetisk utvalg for kalenderåret 2019.
Studentparlamentet foreslår [person 5] som ekstern representant.
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SAK 45-1819 Valg til Klagenemnda
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 06.12.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

To studentrepresentanter med vara skal velges til å sitte i Klagenemda i perioden 01.01.1931.12.19.
Om sammensetning av Universitetets klagenemds medlemmer sies det:
“Klagenemnda skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av
universitetsdirektøren. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for
lagdommere. De skal ikke være tilsatt ved Universitetet i Tromsø. To av medlemmene skal være
vitenskapelig ansatte ved universitetet, og to skal være studenter. Studentrepresentantene
oppnevnes med ett års funksjonstid. De øvrige medlemmene oppnevnes med tre års
funksjonstid.”
Et medlem med varamedlem(mer) blir sittende inntil nytt medlem er oppnevnt, selv om
funksjonstiden er utløpt. Et medlem fortsetter også til behandlingen av påbegynte saker er
avsluttet.
Klagenemnda behandler følgende saker:
o Klager over enkeltvedtak som gjelder studenter og søkere til studier ved Universitetet i
Tromsø, herunder klage på avgjørelse om opptak, permisjon, tildeling av grad eller
vitnemål, tap av studierett og lignende.
o

Klager over formelle feil ved eksamen, sensur og arbeidskrav, jf. Lov om universiteter og
høyskoler § 5-2.

Nemndas avgjørelser i saker under disse punktene kan ikke påklages. I tillegg behandler man
også saker etter Lov om universiteter og høyskoler §4-7 Annullering av eksamen eller prøve, §4-8
utestenging og bortvisning, §4-9.5 Utestenging grunnet straffbare forhold og §4-10 utestenging
etter skikkethetsvurdering.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2] som faste representanter i klagenemnda,
med [person 3] og [person 4] som henholdsvis 1. og 2. vara.
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SAK 46-1819 Valg av to studentrepresentanter med vara Studentprestens råd
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 06.12.2017
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

To studentrepresentanter med vara skal velges til å sitte i styret til Studentprestens råd for
perioden 01.01.19-31.12.19

Studentpresten Tor Stranda om arbeidet i Studentprestens råd.
STUDENTPRESTENS RÅD er et rådgivende organ for studentpresttjenesten. Partssammensatt
(studenter, adm.ansatte, vit.ansatte og kirken) råd, med 3 møter pr.år. Saksområde er kirkens
arbeid overfor studenter/studiemiljø, studentvelferd, studentprestenes arbeid (rapporter) og
betingelser, det religiøse/kulturelle liv på campus, samt studentpolitiske saker som har relevans
for denne tjenesten. Det forventes også en viss rapportering inn mot rådet om hva som skjer i SP
og studentpolitikken forøvrig.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] og [person 2] til studentrepresentanter, med [person 3] og
[person 4] som henholdsvis 1.vara og 2.vara til studentprestens råd.
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SAK 47-1819 Valg av studentrepresentanter til ressursteam utdanning
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 06.12.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

To studentrepresentanter med vara skal velges til å sitte i ressursteam utdanning.
Ressursteamet utdanning er nedsatt gjennom strategisk utdanningsutvalg, og har mandatet:
Ressursteamet skal legge til rette for bedre samhandling mellom enheter og campus for å løfte
kvaliteten av mottaket og oppfølgingen av universitetets studenter.
Herunder:
- stimulere til gode mottak av førsteårsstudenter
-

bidra til at studenter får faglig og sosial tilhørighet på sitt studie

-

bidra til erfaringsutveksling og tverrfakultærtsamarbeid

-

involvere UiT sine utdanningsmiljøer i aktiviteter som fremmer læring og kompetansedeling

-

initiere seminarer og fagdager for studieadministrativt ansatte

-

invitere andre institusjoner fra Europa og andre deler av verden til First YearExperience(FYE)
samarbeidet for å dele tiltak og erfaringer

-

styrke samarbeidet mellom universitetet og prosjektet «Kompetansedeling for studenters
suksess i høyere utdanning» (NFYE, det norske nettverket)

-

gi innspill til Strategisk utdanningsutvalg (SUV)

Det er et ønske fra administrasjonen at én av representantene har tilknytning til
læringsmiljøutvalget.
Det er et ønske fra administrasjonen at minst én av representantene har mulighet til å delta på
ressursteamets tur til Alta 11. desember.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet velger Marte Rolfsnes Bjørkheim og Daniel Hansen Masvik som studentenes
representanter i ressursteam for utdanning, med [person 3] som vara.
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SAK 48-1819 Valg av én studentrepresentant med vara til Barentsinstituttets styre

Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 06.12.18
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Studentparlamentet skal oppnevne styrerepresentant til styret i Barentsinstituttet med
funksjonstid 01.01.18 - 31.12.18.
Om Barentsinstituttet:
Fra sitt ståsted i Barentsregionen ønsker Barentsinstituttet å produsere kunnskap om
nordområdene og om europeiske grenseområder som er relevant for regionen vi befinner oss i,
og for internasjonale aktører som er interessert i grense-problemstillinger og i nordområdene.
Barentsinstituttet har som ambisjon å bygge fremragende kompetanse og ekspertise knyttet til
grenser og grenseområder – i Barentsregionen og andre steder.
Styrevervet i Barentsinsituttet er meget interessant for studenter med interesse for
nordområdene og næringsutvikling i Nord-Norge.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger [person 1] som representant i styret, med [person 2] som
vararepresentant.
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SAK 49-1819 Hvordan få til den høyeste valgoppslutningen i studentNorge?
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 06.12.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

OsloMet, NTNU, UiO og UiS har alle nylig avholdt sine valg, ingen av dem kom over 11%
oppslutning, forrige valg ved UiT hadde vi 11,08% oppslutning. Dette resultatet ønsker
arbeidsutvalget å overgå kommende valg.
Arbeidsutvalget ønsker derfor å være tidlig ute med dette og sette tankeprosessen i gang hos
listene. Arbeidsutvalget håper vi kan dele tanker om hvilke plattformer som kan være lure å
bruke i valgkampen, hva kan være gode prinsipper å jobbe ut ifra og hva bør unngås?
Forslag til vedtak
Studentparlamentet diskuterer saken og tar opp igjen samme sak minst ett møte til før
gjennomføring av valg til Studentparlamentet 2019.
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SAK 50-1819 Resolusjon: Ja til Opt-out
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 06.12.2018
Ansvarlig: Arbeidsutvalget

Opt-out utveksling går ut på at det er et sterkt ønske at studenten skal ha et utvekslingsopphold i
løpet av sitt utdanningsløp, og at man må aktivt melde seg av dersom man ikke ønsker å dra på
utveksling. Dette er spesielt gunstig for utdanningskvaliteten av to grunner; at fagmiljøene
tvinges til å tilrettelegge for kvalitetssikrede utvekslingsopphold og at det er bevisstgjøring for
studenten som må ta et valg.
Under utvekslingsopphold tilegner studenten seg internasjonal kompetanse. Ikke bare språk og
innsyn i andre kulturer, men får evnen til å sette seg inn i hvordan det føles å være i et annet land
over tid, og utvikle en tilpasningsdyktighet som er en verdifull ferdighet å ha med seg i livet
uansett karrierevalg.
Studentparlamentet vil jobbe for å realisere Opt-out utveksling som en løsning for å få bedre
tilrettelagte og kvalitetssikrede utvekslingsavtaler, samt at studenten blir tilstrekkelig informert
om sine muligheter for utvekslingsopphold.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar resolusjonen.
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SAK 51-1819 Resolusjon: Campusutvikling – Havnegata 11
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 06.12.2018
Ansvarlig: Even Aronsen, Tonje Isaksen og Jørgen Arntzen

Høsten 2017 ble campusutviklingsplanen for campus Harstad vedtatt. Planen var fylt med
kunnskap, analyser og muligheter for hvordan å utvikle campus. Flere av prosjektene omtalt i
planen var allerede aktuelle før Høgskolen i Harstad fusjonerte med UiT.
Studenters boligsituasjon ved semesterstart var utfordrende i Harstad, slik som på de fleste
andre campusene til UiT. Men dekningsgraden i Harstad er rett under 12%, langt under det
nasjonale målet på 20%. Studentparlamentet ser at det leiemarkedet er i endring etter
popularitetsøkningen for AirBnB. Utleiere ser, forståelig nok, større inntjening på høyere
leiepriser for kortere leieperioder, enn å ha studenter boende over flere år. Utfordringen er at
dette går utover, blant annet, studentene som flytter til byen. Situasjonen er gjenkjennbar i flere
studentbyer, også på UiTs studiesteder.
Campusutviklingsplanen inneholder ambisiøse mål lagt opp etter et realistisk
fremdriftsperspektiv. Nå har et av prosjektene stagnert totalt – og vi viser da til prosjektet tenkt
på Havnegata 11. For studentene er dette et helt vesentlig prosjekt å få gjennomført i tråd med
planen. Det vil bidra til at Campus Harstad kan oppnå det nasjonale målet på dekningsgrad 20%.
Det er tenkt fristasjon for Samskipnaden i bygget, som blant annet vil være treningsfasiliteter for
studenter og ansatte, kontorer for studentforeninger og en ny Ludo Bar & Scene som vil være
positivt både for studentene, men også for Harstad som kulturby. Fremdriftsplan som ble laget i
prosjektet viser at det allerede er forsakelser.
Disse punktene ser vi forsinket inn i 2019:
-Statsbygg og studentsamskipnaden: Intensjonsavtale og feste av tomt i Havnegata 11
-UiT, Campustinget og Statsbygg: Igangsette fase 2 i arbeid med arealstrategier for eksisterende
bygningsmasse.
Studentparlamentet opplever dette som et prosjekt som vil være i alles interesse å få
gjennomført. Derfor er det beklagelig at situasjonen har stagnert.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet ser seg nødt til å etterlyse manglende fremgang i prosjektet, og ber de
involverte partene finne en løsning. Dette er til det beste for studentene – og i alles interesse å
finne en god løsning på.
[Arbeidsutvalget har ikke behandlet resolusjonen. Den legges frem uten forslag til vedtak]
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SØKNAD ARRANGEMENTSSTØTTE IAESTES NÆRINGSLIVSDAGER
Søker herved om arrangementsstøtte for for IAESTES Næringslivsdager Tromsø
som skal arrangeres på UiT 19.02.2019. IAESTES Næringslivsdager har lang
erfaring i Norge og er blitt arrangert ved flere av de største universitetene i 30
år, men dette er første gang det skal arrangeres ved UiT og vi søker derfor om
økonomisk støtte til planlegging og gjennomføring av arrangementet. Vi får ikke
annen støtte fra organisasjonen annet enn at de står for utleggene frem til vi får
inn betaling fra påmeldte bedrifter.
IAESTES Næringslivsdager er en egen organisasjon med eget org.nr
(982231930), men er arrangert av IAESTE´s medlemmer i Tromsø lokalkomité.
IAESTE er en organisasjon som arbeider for å skaffe relevant arbeidserfaring i
utlandet for norske studenter, i hovedsak via praktikantplasser som tilbys i
sommermånedene. Vi ønsker i tillegg å bringe studentene nærmere næringslivet
og skape en møteplass for studenter og potensielle arbeidsgivere via å arrangere
næringslivsdager på universiteter der vi er til stede. Selv om IAESTE startet som
en organisasjon for ingeniører og realfagstudenter er nå fokuset på alle typer
studier og vi ønsker å skape næringslivsdager for alle. Vi er en non-profit
organisasjon hvor alt av overskudd går til tilbake til arbeidet med å skaffe
praksisplasser for studenter og årlig næringslivsdag.

Oversikt over aktiviteter
Da det er første året vi arrangerer IAESTE Næringslivsdager ved UiT er det ikke
mye aktivitet å vise til i foregående periode, annet enn at planleggingen startet
ved Nasjonalt vårmøte med IAESTE Norge 13-15. april 2018. Planleggingen har
pågått siden, og vi har hatt valg av arrangementansvarlig som er Joar Wikan og
økonomiansvarlig/nestleder som er meg, Helle Sofie Bratsberg.
Planlagte aktiviteter i søknadsperioden strekker seg helt frem til
arrangementsdato 19.februar 2019. Det gjenstår å ha valg av diverse verv slik
som Profileringsansvarlig, Service- og Programansvarlig og Logistikkansvarlig. Vi
har startet å kontakte potensielle bedrifter for å få påmelding til arrangementet
og det gjenstår en del planlegging og innkjøp.

Regnskap og budsjett
Vi har ikke noe regnskap å vise til fra foregående periode da vi ikke har
arrangert dette tidligere, men budsjett for søknadsperiode er vedlagt.

Årsmøteprotokoll for sist avholdte årsmøte
Har dessverre ikke fått denne innen søknadsfrist, men den vil bli ettersendt så
snart jeg har fått den i hende.
Dersom dere har spørsmål til søknaden kan dere gjerne kontakte meg, så vil
manglende dokumenter bli ettersendt så snart som mulig. Vi gleder oss til å
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bringe næringslivet nærmere UiT og studentene, samt få etablert en stabil og
god næringslivsdag som studentene kan dra mye nytte av fremover.
Med vennlig hilsen
Helle Sofie Bratsberg
Økonomiansvarlig/Nestleder
IAESTE Næringslivsdager Tromsø
Tel: +47 454 37 442
E-post: helle.bratsberg@iaeste.no
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Kontoplan

Kto nr

Konto tekst

Budsjett IN 2019

Avgiftspliktig omsetning

30100 Salgsinntekter avgiftspliktig 25%
30110 Salgsinntekter avgiftspliktig 14%

-150000

Avgiftsfri omsetning

31100 Salgsinntekter avg fri
32385 Viderefakturering 25%

-10000

Varekostnader

40010
40020
40030
40040
40060
40070
41900

Møteutgifter mat og drikke
Møteutgifter trykksaker, rekv m.m.
Møteutgifter blomster
Pakke lunch/frokost
Pakke middag
Diverse mat
Utgifter til viderefakturering

60100
62100
60200
60300

Leie av bil med mer
Leie av bil med mer
Drivstoff
Parkering/bomvei

3000

5000
15000
1000

Frakt og transport kostnader

300
600

Kostnader lokaler

62100 Leie av lokaler
62101 Leie varmetelt
62700 Renhold

0

63100 EDB utstyr

0

0
0

Datakostnader
Driftskostnader

65100 Anskaffelse annet

Kjøpte tjenester

66450 Revisjon
66530 Regnskapstjenester
66540 Konsulentbistand

10000

Kontorhold, rekvisita. Trykksaker m.m.

67100 Kontorrekvisita
67110 Trykksaker
67300 Div kontorrekvisita

0

68100 Telefon
68500 Porto

0

0
0

Telefon og Porto
200

71100 Reiseutgifter medlemmer
71200 Mat og drikke medlemmer

3000

73100
73200
73210
73250
73300
73310
73320
73330
73390

1500

2000

Informasjon, annonser

Annonse/Reklame
Luftballong
Reperasjon luftballong
Drift luftballong
Bedriftsguiden ib
Plakater / Flyers / Informasjonsmappe
Banner/Penner/poser/ballonger
Tekstiler/T-skjorter/Genser/Jakke
Diverse

0
0
0
7000
5000
15000
3000
15000

Representasjon og møteutgifter

73500 Representasjon / Gaver/premier
73550 Representsajon mot studenter
73600 Foredragsholder
Spesielle kostnader

2000
1000
5000

76400 Gebyr og avgifter
76401 Andre kostnader

500

78910 Tap på fordringer

0

80210 Renter av innskuddskonti
81930 Renteutgifter

0

0

Tap på fordringer

Renter
Sum inntekter
Sum utgifter
Sum resultat

0
-160 000
95 100
-64 900

RÅDSMØTE – REFERAT
23. FEBRUAR 2018
TRONDHEIM

Innkalt av: Theodor K. Halvorsen
Tilstede: VL
Theodor K. Halvorsen, leder IAESTE Norge
Kristin Müller Thomassen, nestleder IAESTE Norge
Adrian Sheils, HRA IAESTE Norge
Hanne Vikre, økonomiansvarlig IAESTE Norge
Guro Solberg, mottakskoordinator IAESTE Norge
Rune Brekke, JRK IAESTE Norge
Christoffer D. Dørum, påtr. JRK IAESTE Norge
Ine Rosalie Thomassen, næringslivsansvarlig / påtr. leder IAESTE Norge
Marius Kotlarz, dataansvarlig IAESTE Norge
Henrik Wirsching, utvekslingskoordinator IAESTE Norge
Barathy Pirabahar, påtr. nestleder IAESTE Norge
Mats T. Hove, påtr. økonomiansvarlig IAESTE Norge
Ivana Kostovic, påtr. mottaksansvarlig IAESTE Norge
Ole Anders Hetland, PRK IAESTE Norge
Nasjonalkontoret
Elisabeth Strand Vigtel
Kristine Halvorsen
NK
Dag Ivar Breivik, LK Bergen
Thea Elisabeth Skau, LK Grimstad
Edvarda Wevling Matre, LK Ås
Maalidefaa Moses Tantuoyir, LK Stavanger
Kim Nhi Nhu Le, LK Oslo
Emilie Charlotte Løberg, LK Trondheim
Karoline F. Dale, påtr. LK Bergen
Kaspar Kielland, påtr. LK Grimstad
Iselin Tufte-Johnsen, påtr. LK Oslo
Sharon Elsa Varughese, påtr. LK Tromsø
Firi Adam, påtr. LK Ås
NTNU
Trond Singsås, leder for internasjonal seksjon

Sak 0:
a)
b)
c)
d)
e)

Diverse
Ordstyrer: Kristin Müller Thomassen
Referent: Mats Thunestvedt Hove
Presentasjon av representanter, utsettes til sak 1
Godkjenning av referat fra forrige Rådsmøte: Godkjent
Godkjenning av saksliste: Godkjent

Sak 1: Introduksjonsrunde
v/ Alle
Sak 2: IAESTE-året 2017
v/ Theodor K. Halvorsen, Leder IAESTE Norge
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Gikk gjennom handlingsplanen på Skihelga i fjor
Organisasjon
o Ønske om at lokal handlingsplan skulle følges av nasjonalt.
o Fokus på bedre erfaringsoverføring
o LNA ble innført i LK-ene. Har en del forbedringspotensiale.
o Økt koordinasjon mellom nasjonalt og lokalt.
o Forsøkt headhunting av studenter som har vært på internships
gjennom IAESTE og studenter fra studieretninger som ikke er
teknologirelatert. Varierende resultater.
Job raising
o Ringing for JR og IN ble igjen separert, uoversiktlig for
bedrifter når de presenteres samlet.
o Fokus på å kontakte bedrifter på karrieredager
o Økning av jobber til AC: 37 jobber i 2017 kontra 42 jobber i
2018.
Utlysning
o Programvare fra Belgia som kan automatisere utlysningen
o Kontakte utreisende studenter for bilder til profilering
fungerte dårlig pga lav bildekvalitet.
Mottak
o Ny Weekend-ordning, der MA bestemmer hvilke Weekends
som skal gjennomføres og når.
o Flott gjennomførelse av 6 av 7 weekends
Næringsliv / Økonomi
o NTNU har tatt over for SiT
o LK-bidrag gjeninnført for 2017 og 2018 for å støtte IAESTE
Norge.
IN
o Konkurransedyktige priser, betydelig reduksjon
o Rebranding
o IN Bergen ble avlyst, IN Oslo fikk 14 av 15 bedrifter, IN
Trondheim fikk 27 av 35 bedrifter.
o IN har utviklet seg i positiv retning, men har fortsatt mye
forbedringspotensiale.
IT / Profilering
o Fikse internsider
o Hovedfokuset må være på en permanent løsning for bedrifter.
o Alle LK-medlemmer får tilgang til GSuite og Workplace
o Helårlig profilering ifm. ukens jobber var halvhjertet.
Internasjonalt
o Stor fremgang! Fra å være usynlig til synlig internasjonalt.

o
o
o
o

Satte rekord til AC/AAC med hele 14 nordmenn
Flere medlemmer har reist til internasjonale møter.
Nyhetsbrev fra IAESTE asbl ble sendt til alle medlemmer.
Norske medlemmer er mer involverte i Connect.

Sak 3: Regnskap 2017
v/ Hanne Vikre, Økonomiansvarlig IAESTE Norge
•
•

•
•

Inntekter: IN gikk som forventet, men mindre inntekt pga. «lastminute» gebyrer. Resten av inntektene var som forventet. LK-bidrag,
samt IN, har vært de viktigste inntektene til nasjonalt.
Utgifter: Lønning er den største utgiften, sammen med reiseutgifter
ift. internasjonale reiser og nasjonale reiser for DL. Årsavgiften til
det tekniske er redusert og blir enda mer redusert til neste år. Noe av
utgiftene gikk til etterbetalingen av praktikanter. Gebyrer har vært
noe rot med praktikanter.
Totalt: Det har blitt brukt mindre penger enn forventet, en forskjell
på rundt 30 000 kr i underskudd.
NTNU dekker Nasjonalkontorets kostnader utover lønn. Dette
medfører et signifikant økonomisk bidrag, men er ikke synlig i
regnskapet.

Avstemning:
For: 9
Mot: 0
Godkjent.
Sak 4: Handlingsplan 2018
v/ Ine Rosalie Thomassen, Påtr. leder IAESTE Norge
•

Samarbeid og informasjonsflyt på tvers av LKer, ved å aktivt bruke
wiki, være forberedt til NK møter, ha god opplæring og bruke
facebook workplace.

•

Stabil økonomi ved å lete etter sponsorer og arbeidsavtaler, variere
næringslivstilbud, ha bedre JR mot næringslivet og utnytte alle
LKene.

•

Bedre profileringen ved å oppdatere nettsidene/facebook, ha
ukentlige facebook-innlegg, bruke google ads, lage profileringsplaner
og ha god opplæring i stand og blesting.

•

Organisasjon: Alle verv skal ha vervbeskrivelse, arbeidsplan og
vervrapport. Gjerne se på andre LKer enn sin egen. Tett oppfølging
av lokal- og nasjonal handlingsplan. Utvide rekrutteringsområde og
invitere internship-studenter til intervju.

•

JR: Ha universitets-JR lokalt ved å kontakte forskningsprosjekter ved
universitetene, undersøke lokale avtaler og kontakte alle institutter.
Skaffe referanser og anbefalingsbrev fra fornøyde bedrifter. Fortsette
å gå på karrieredagen, men må da ha tett oppfølging med bedriftene.
Har mer tro på små bedrifter kvalitet fremfor kvantitet. Opprette JRgrupper lokalt der medlemmene skal oppgis på lokal handlingsplan

(dette inkluderer ikke Universitets-JR). JR skal begynne én uke etter
skolestart, og JR for høsten skal planlegges på våren. Kontakte
næringslivsklynger lokalt. Næringslivsprosjekter skal inkludere JR
og JRS skal velges på vårsemesteret for å kunne delta på vårmøte.
•

Utveksling: Fortsette med ukens jobb; styrene er ansvarlig for at det
blir gjennomført, mens UA har ansvar for selve gjennomføringen.
Nominere minst 5 kandidater til COBE jobber og publisere minimum
10 COBE-jobber.

•

Mottak: Ha f.eks. mate-ordning for å avlaste MA. MK bestemmer
weekends. Minst et sosialt arrangement i måneden med fokus på
praktikantene.

•

IN: arrangere i Oslo, Trondheim og Stavanger. Skaffe
samarbeidspartnere. Øke antall påmeldte bedrifter. Materiale skal
være på plass innen 1.mars. Gjennomføre et nasjonalt koordinert
arrangement betalt av næringsliv. LKer skal ha arrangementer som
inntektskilder. LKer uten IN skal ha medlemmer som aktivt jobber
for å finne andre inntektskilder.

•

Økonomi: Lete etter og opprettholde sponsorer. Bestille flybilletter
senest én uke etter innkalling til nasjonalt møte er utsendt. Skal ha
LK bidrag. Redusere svinn på nasjonale møter. Plan for
gjennomføring av arrangement for næringslivet i alle LKer.

•

Internasjonalt: Minst én representant på alle internasjonale møter.
Medlemmer skal involveres i internasjonale prosjekter. På nasjonale
møter skal det informeres om internasjonale prosjekter.

•

IT: Finne nye og bedre løsninger mht portalen, personvern,
påmelding IN og påmelding for andre arrangementer. Oppdatere
iaeste.no. Bruke facebook workplace (ikke personlig facebook) og ha
profilbilde + verv.

•

Profilering: Alle skal ha lokale profileringsplaner med detaljer om
utlysning, jobb, IN minst 2 uker før profilering. Ha plan for facebook
og LinkedIn og ha minst ett innlegg i uken. Oppdatere nettsider,
gjennomføre opplæring av stand/blesting og legge minst 10 COBE
jobber ut på karrierestart.no.

•

Kommunikasjon og opplæring: Besvare mail innen 24 timer.
Lavterskel for å ta kontakt. Klare rammer for vervrapport. Benytte
opplæringsmoduler.

Avstemning:
For: 9
Mot: 0
Vedtatt.

Sak 5: Budsjett 2018
v/ Mats T. Hove, Påtr. økonomiansvarlig IAESTE Norge
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inntekter:
IN: Betydelig økt bidrag fra IN Oslo, mens IN Bergen og IN
Stavanger ble avlyst. IN Trondheim hadde økning i antall deltagende
bedrifter, men betydelig reduserte inntekter da prisen per bedrift ble
redusert fra 22 000,- til 10 000,-.
Næringsliv: Kontrakten med Hydro gikk ut i starten av 2018, mister
derfor 40 000,- i sponsing. Trenger nye samarbeidspartnere som kan
kompensere for dette.
LK-bidrag: LK-bidrag fra Bergen er redusert pga. avlyst IN i Bergen,
men LK Tromsø har nå mulighet til å bidra mer. Ellers uendret.
Deltakeravgift fra JR: Litt redusert, men kun fordi forventet antall
urealiserte jobber er inkludert i budsjettet. Dersom alle jobbene
realiseres, vil inntektene øke ift 2017.
Samlede driftsinntekter: Gått betydelig ned pga. reduserte inntekter
fra IN og frafall av Hydro som samarbeidspartner.
Kostnader:
Lønnskostnader er redusert på grunn av avtale med NTNU.
Samlede driftskostnader: Redusert med ca 20 000,- ift regnskap
2017, takket være diverse effektivisering. Tekniske kostnader er
betydelig redusert takket være god innsats fra DA.
Begynner å nå grensen for hvor mye som kan kuttes uten å tape
kvalitet. Ønsker å unngå dette så lenge som mulig.
Resultat og vurdering av økonomien:
Svekket resultat ift 2017 pga betydelig reduserte inntekter.
Kompenserer noe med reduserte kostnader, men ikke nok. Har
heldigvis god buffer, så skaper ingen problemer på mellomlang sikt.
Relativ god kontroll på kostnadene, men har en del
forbedringspotensiale på lokalt nivå. Eksempel være tidligere ute
med å kjøpe flybilletter. Trenger nye samarbeidspartnere.

Avstemning:
For: 9
Mot: 0
Vedtatt.
Sak 6: Datoer 2018
v/ Theodor K. Halvorsen, Leder IAESTE Norge
Samarbeidsmøte 8. september i Oslo 2018
Råds- og samarbeidsmøte 18. eller 25 februar 2019
Sak 7: Eventuelt og møteevaluering
Ine Rosalie Thomassen overtar for Theodor Kvæven Halvorsen som leder
for IAESTE Norge.
Barathy Pirabahar overtar for Kristin M. Thomassen som nestleder for
IAESTE Norge.

Korhelg i Tromsø
v/økonomiansvarlig Anders Lund Selli og Aurora Falch
Hansine Hansens veg 18

Tromsø, 14.10.2018

9019 Tromsø
Mail: korhelg.tromso@gmail.com

Søknad om støtte til arrangement
Vi søker med dette om kr. 10 000 i støtte til arrangering av Korhelg i Tromsø 2019. De tre studentkorene
Kvinnekoret Cantus Cordis, Mannskoret Ultralyd og Det Gode Selskab har for 3. år på rad gått sammen
for å arrangere korhelg i Tromsø. Dette er et arrangement hvor 300 korister fra hele landet samles i
Tromsø 15-17 februar 2019, for å feire sin felles sangglede. Eventuell støtte vi får fra dere kommer til å
gå til leie av festlokaler under korhelgen. Vi har også søkt om støtte fra studentersamfunnet Driv.
Korhelger arrangeres av studentkorene i Tromsø, Bergen, Ås, Trondheim og Krakow. Det er en gylden
mulighet for arrangørene til å vise frem studentbyen sin og ikke minst selve studentsamfunnet.
Planleggingen av korhelg i Tromsø er godt i gang, og vi hadde satt veldig pris på om vi kunne fått
økonomisk støtte til å arrangere den beste korhelgen i Tromsø til nå. I 2015 og 2017 ble det påmeldt
flere deltakere enn vi hadde mulighet til å ta med, og vi forsøker derfor i år å gjøre korhelgen enda større.
For å kunne gjøre dette trenger vi hjelp fra dere.
En vanlig korhelg starter med matiné som vi skal holde på Tromsø Sport og Eventsenter, der alle de
inviterte korene, inkludert arrangørene, fremfører sine innøvde nummer for hverandre. Deretter
innlosjeres de besøkende korene hos vertskor, før vi gjør oss klar for Gallamiddag på kvelden.
Gallamiddagen er tradisjon på alle korhelger, og det blir holdt taler, sunget og spist. Dagen etter er det
vanlig å ha arrangert en overraskelse til korene, noe som innebærer å leie en av Tromsøs severdigheter
for noen timer. Lokale varierer fra år til år, og i år har vi en avtale med den nyoppstartede bedriften
«Storgata Camping». På kvelden reiser alle på konsert på Studentsamfunnet Driv. Vi leier også inn
lokale for fest, sang og moro.
Korhelg er for mange av studentkorene høydepunktet i et semester. Man får reise til nye byer, bli kjent
med studenter fra andre deler av landet og ikke minst ha det moro med sang og musikk. Når korhelgen
arrangeres i Tromsø er det også en flott anledning til å bli kjent med byen for de nye studentene vi har

fått inn i Tromsøkorene. Vi ser på det som en fordel at vi lar studenter fra andre universitet og høyskoler
bli kjent med byen vi er blitt så glad i, da dette kan bidra til større bekjentskap til og godt inntrykk av
Tromsø som studentby.
Vedlagt er budsjett og midlertidig program for korhelgen. Vi håper at dere har mulighet for å støtte
oss, da dette gir oss muligheten til å arrangere en bedre korhelg.

Med vennlig hilsen
Arrangørene av Korhelg i Tromsø

v/leder Tonje Koldal Opsal
Økonomiansvarlig Anders Lund Selli og Aurora Falch

Program Korhelg i Tromsø
(Midlertidig program)
Fredag
08.00 – Registrering
09.00 – Matiné på SNN
14.00 – Innlosjering hos vertskor – bli kjent
19.30 – Gallamiddag og gaveoverrekkelse på Scandic Ishavshotell
Etter gallamiddag: Nachspiel

Lørdag
10.00 – Türku på parkeringsplassen bak Norges Fiskerihøgskole
12.00 – Overraskelse
16.00 – Middag og sosiale aktiviteter i grupper
21.00 – konsert på Driv
Etter konsert: Nachspiel
Søndag
- 05.30 – Psildefrokost

Beskrivelse av budsjettet for korhelg i Tromsø 2019
Buttoner
Buttoner er en viktig korhelg-tradisjon. Alle korene lager egne buttoner ment til korhelgen
som de bytter med andre kor. I tillegg lages det en offisiell korhelg-button som alle får en
hver av i goodiebag-posen ved korhelgens begynnelse. Vi har brukt å bestille buttoner fra
Stiftelsen Kirkens Bymisjon hvor hver button koster 4,89 kr, dvs. 4,89 * 300 = 1467, i tillegg
til at det kommer et fakturagebyr på 45 kr, dvs. 1467 + 45 = 1512 kr.
Overnatting
Det er en korhelg-tradisjon å innlosjere besøkende kor hos korene som holder til i
arrangørbyen. Vi har i år dessverre funnet ut at vi ikke kommer til å greie å få innlosjer alle
som er på besøk hos et vertskor, og har derfor satt av 6750 kr til leie av gymsal eller lignende
for at besøkende kan sove der.
Psildefrokost
Nok en korhelgtradisjon. Dette er en frokost som holdes etter Nach på søndagsmorgen før alle
besøkende korister skal dra hjem. Vi har budsjettert med 7520 kr til innkjøp av brød, pålegg,
kaffe og juice slik at ingen korister skal måtte reise hjem igjen på tom mage.
Turku
Turku er en by i Finland som har fått en drink oppkalt etter seg. Hva dette har med kor å gjøre
er for mange et stort mysterium, men likevel har drinken Turku blitt litt av en hit i kormiljøet.
Hver korhelg arrangeres såkalt Turku-sermoni, hvor korister synger den berømte Turkusangen og drikker nettopp Turku. Dette er en tradisjon som forventes av oss når vi arrangerer
korhelg og pengene til denne posten kommer fra egenandelen som koristene betaler. Vi
forventer selvfølgelig ikke å få støtte for noe som involverer alkohol fra dere.
Minigolf
Hvis du tar en titt i programmet for korhelg ser du at det klokken 12 på lørdag skal arrangeres
en overraskelse. Ikke si det til noen, men denne overraskelsen blir i år minigolf på Storgata
Camping! Vi har fått et tilbud fra Storgata Camping om å få leie minigolfbanen for 12 000 kr.
Konsert
Vi er så heldige å ha fått kjøpt billetter til alle koristene til Dagny-konsert på lørdagen under
korhelg. Dette ble en stor utgift, og vi håper å få støtte fra dere til nettopp denne posten.
Mikrofoner og utstyr
Vi må leie inn mikrofoner og annet utstyr til Matiné som vi holder på fredag. Matinéen er
kanskje den viktigste tradisjonen under korhelgen da det er her korene får sunget for
hverandre og vist frem det de har øvet på det siste året. Vi må også leie inn anlegg til Nachlokale som går under denne posten. Vi har derfor budsjettert med 7500 kr til mikrofoner og
utstyr.
Mat til fredag

Siden mange av koristene kommer til Tromsø på fredagsmorgen og skal rett på Matiné fra
flyplassen har vi bestemt oss for å stelle i stand litt mat til alle sammen slik at ingen blir nødt
til å forlate lokalet for å kjøpe mat, og dermed gå glipp av andre kors sang.
Gallamiddag
En viktig tradisjon under korhelg. Lørdags kveld samles alle korene til en storslått
gallamiddag på Scandic Ishavshotellet. Pengene vi har budsjettert med under denne posten er
prisen for leie og mat til 300 personer.
Matiné
Matiné er som sagt kanskje den viktigste tradisjonen under korhelg da det er her korene får
vist fram hva de har forberedt til korghelgen. I år blir denne på Tromsø Sport og Eventsenter
og vi har satt av 7000 kr til leien av lokalet.
Festlokale
Under de andre korhelgene er det tradisjon å invitere de besøkene koristene med seg ned i
kulturkjellerne til studentersamfunnene. Dessverre har vi Tromsø-korene ikke mulighet til å
invitere 300 personer ned i kulturkjelleren på Driv og vi må derfor leie Nach-lokaler både på
fredag og lørdag. Vi har satt av 10 000 kr til dette i budsjettet.
Armbånd
Sammen med en button og annen snacks legger vi med et deltakerarmbånd i goodiebagene vi
deler ut til koristene. Dette er for å sikre at bare korister som deltar på korhelg kommer inn på
de ulike arrangementene vi arrangerer for dem. Vi har budsjettert med 750 kr til denne posten.
Utskrifter/bordkort
Vi har satt av 1500 kr til utskrift av bordkort til gallamiddagen, og utskrift av noter til
fellessanger som skal synges under gallamiddagen.
Pynt
Vi har satt av litt penger for å kjøpe inn pynt til å pynte nach-lokalene med.
Transport
Siden vi arrangerer ulike arrangementer på ulike steder i Tromsø har vi funnet ut at vi blir
nødt til å sette opp transport for at koristene skal komme seg fra og til de ulike
arrangementene. Vi har satt av 10 000 kr til dette i budsjettet.
Annet/buffer
Som dere vet kan det dukke opp uforutsette utgifter. Vi har allerede funnet ut at transport
kommer til å bli veldig mye dyrere enn hva vi hadde budsjettert med, da tilbudene vi har fått
viser seg å være på ganske mye mer enn 10 000 kr. Vi har også regnet med litt penger å ha i
tilfelle vi ikke får sponset goodiebags og må betale for alt innholdet til disse selv.

Budsjett korhelg i Tromsø 2019
Inntekter
Deltakeravgift (300)
Prosjektstøtte

Utgifter
375 000,00 kr Buttoner
21 200,00 kr Overnatting

Psildefrokost
Sum

396 200,00 kr Turku

1 500,00 kr
6 750,00 kr
7 000,00 kr
30 000,00 kr

Minigolf

12 000,00 kr

Konsert

88 500,00 kr

Mikrofoner

7 500,00 kr

Mat fredag

8 700,00 kr

Gallamiddag
Matine
Festlokale
Armbånd

187 500,00 kr
7 000,00 kr
10 000,00 kr
750,00 kr

Utskrifter/bordkort

1 500,00 kr

Vors lørdag

1 500,00 kr

Transport

10 000,00 kr

Annet/buffer

16 000,00 kr

Total

396 200,00 kr

