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MØTEINNKALLING
Til: Studentparlamentets medlemmer
Møtedato: 06.05.2021, kl. 17.00
Møtested: Zoom - Møtelenke – Passord: 472107
Referat- og orienteringssaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av referat
3. Orientering fra leder
4. Orientering fra nestleder
5. Orientering fra velferdsansvarlig (sykemeldt)
6. Orientering fra Orientering Digitalisering-, Internasjonalisering-, og Likestilling og Mangfolds ansvarlig
7. Orientering fra Universitetsstyret
8. Orientering fra Samskipnadsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering)
Vedtakssaker

SAK 65-2021 Vårfordeling av semesteravgift for 2021 i Tromsø og Alta

Vedlegg: Vårfordeling Semesteravgift - Samlede søknader (Filen er for stor til å sendes, og må
derfor lastes ned via lenken)
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Orientering leder
Ærede parlament!
Den siste tiden har vært preget av å jobbe med mange forskjellige ulike oppgaver, og dermed også
ganske spennende.
Det har vært en spesiell periode preget av Norsk studentorganisasjon(NSO) sitt landsmøte. Jeg er
veldig glad for den innsatsen delegasjonen har gjort og selv om jeg ikke fikk deltatt fysisk sammen
med delegasjonen før den siste dagen, har jeg inntrykk av det har vært svært god stemning. Tross
at vi i kommende periode har valgt inn fem personer til sentrale verv i NSO tror jeg vi må fortsette
å jobbe med god representasjon inn i NSO. Gratulerer til alle som ble valgt på landsmøtet og så vil
jeg gjerne informere om at jeg selv ble valgt til nestleder.
Vi har endelig fått samarbeidet i VIN-nettverket til å starte skikkelig opp og har startet en struktur
der alle studentdemokratier (inkludert velferdsting) i Norge som jobber opp mot en samskipnad
er inkludert samt NSO. Vi har flere planer for hvordan vi skal jobbe fremover og planlegger for to
møter før sommeren hvor vi blant annet vil jobbe med «studentboligundersøkelsen» som NSO har,
samarbeid med samskipnadene, og finansiering av rådgivning og psykiskhelsetilbud.
Spesifikt vil jeg trekke frem en anbefaling om at neste års arbeidsutvalg ser på hvordan de andre i
nettverket reforhandler samarbeidsavtaler med samskipnadene sine og bruker resultatene av det
til å reforhandle vår egen.
Ikke minst er også tilbudet av rådgivningstjenester et viktig tema da vi har fått de svært dystre
tallene fra årets utgave av «studentenes trivsel og helse undersøkelse» (SHOT). Der er det også
tydelige signaler fra arbeiderpartiet om økt støtte til psykisk helse og som vi ikke må glemme om
det blir regjeringsskifte til høsten. Les artikkel om det her.
Vi er også i gang med å planlegge avslutningen av dette året med alt som er av overlapper og
parlamentsmøter. Vi jobber nå for å få til fysisk konstituering av parlamentet samt at det siste
parlamentsmøtet blir fysisk.
Jeg vil også gjerne trekke frem at vi er i gang med å sikre at påtroppende rektor Dag Rune Olsen vil
få en god forståelse av hva studentdemokratiene på UiT er og hvordan de er bygget opp. Det vil
være svært viktig for å ha en god start på året som kommer og kunne sikre at vi blir hørt. Vi har
også invitert Dag Rune, men også avtroppende rektorat for å gi dem heder etter mange års innsats
på UiT.
Vennlig hilsen
Herman Siggerud
Leder
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Orientering nestleder
Ærede parlament,
Landsmøte 11 for Norsk Studentorganisasjon (LMNSO11)
Det har vært LMNSO11 og jeg har sittet som delegasjonsleder. Jeg mener det gikk veldig bra og
holder i skrivende stund på med en evaluering av årets delegasjonsarbeid for å lære hvordan vi
som studentdemokrati kan gjøre det bedre neste år.
UiT-delegasjonen hadde kandidater til mange verv i år og 5 personer med tilhørighet ved UiT er
valgt til verv i NSO.
Herman Siggerud er valgt til Nestleder av NSOs arbeidsutvalg.
Jonas Dahlberg Toft er valgt til NSOs sentralstyre.
Victor Zimmer er valgt til NSO sentralstyres 1. vara.
Daniel Hansen Masvik er valgt til prinsipprogramkomiteen.
Amine Fquihi er valgt til NSOs internasjonale politiske komité.
UiT-delegasjonen fikk også gjennomslag for noen av de politiske forslagene vi hadde til NSOs
styringsdokumenter. I Forskningspolitisk plattform fikk vi bred støtte i organisasjonen for å legge
til et nytt delkapittel om veilederforholdet under Forskningsetikk. I NSOs handlingsplan for
2021/2022 fikk vi gjennomslag for at det skal settes fokus på vertskommunenes psykiske
helsetilbud slik at det er godt i stand til å håndtere innbygg
Gjenåpningsplan
FUF har inkludert meg i noe planlegging av gjenåpningen og det virker som mye legges på
regjeringens trinn 3. Det er også en del planlegging av neste semester og semesterstarten. Det vil
ikke bli normalt med det første, men vi kommer nærmere en normalsituasjon og fokus rettes mot
det som trolig påvirker studenters psykiske helse mest som f.eks det å møte andre daglig.
SHoT Tilleggsundersøkelse 2021
Jeg har vært i dialog med FUF etter at SHoT (Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse) for 2021
ble offentliggjort for å se hva vi på UiT kan gjøre for å forebygge de dystre tallene SHoT viser, med
spesielt fokus på psykisk helse og selvmordsproblematikk.
I tillegg har jeg vært gjest på NRK P1 Troms og snakket litt om hva vi i Studentparlamentet synes
om tallene og hva vi gjør for å bedre situasjonen.
StudyArktis
AU har vært i dialog med Rektoratet om StudyArktis prosjektet og de er positive til prosjektet. De
har foreslått at det muligens kan være en løsning å finansiere prosjektet ved et spleiselag. AU skal
sammen jobbe videre med finansiering- og organisasjonsmodell for organet.
Likevel har vi behov for å ha et dokument som enkelt, men grundig, forklarer hva StudyArktis er så
jeg har startet på å utforme dette.
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Utredning av modernisering av Ex.Phil.
Tiden er igjen inne for å prøve å samle evalueringer av Ex. Phil. Faget til utredningen av det. I den
sammenheng har jeg begynt å avtale møter med relevante forelesere og tillitsvalgte.
Utredning av samisk som fagspråk ved arbeidskrav og eksamen
Studentparlamentet vedtok ved forrige møte at det skulle utredes mulighetene for samisk som
språk på eksamen.
Jeg har jobbet mye sammen med FUF for å finne mer detaljer i denne saken, de var i
utgangspunktet positive. Etter en samtale med seksjonsleder for eksamen ved FUF virker det å
finnes en del flere utfordringer da. Jeg fortsetter denne dialogen og samler mer detaljer.
FUF har også anbefalt at jeg sammen med dem oppretter dialog med fagmiljøene, så jeg har
utformet et høringsbrev fra Studentparlamentet. Dette er vedlagt orienteringen.
Pilotprosjekt rundt NOKUT-tilsyn
AU har oppnevnt meg til å være studentrepresentant i et utvalg på UiT for er pilotprosjekt fra
NOKUT. Saken vil bli satt opp på neste ordinære parlamentsmøte.

Spørsmål til orienteringen tas imot med glede.
Med vennlig hilsen,
Nestleder
Victor Zimmer
vzi002@uit.no

“Det er ikke kontoret jeg savner, det er kollegaene.”
—Kathrine Tveiterås, Dekan ved BFE-fak.
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Orientering velferdsansvarlig
Velferdsansvarlig var sykemeldt på utsendingstidspunktet, og har derfor ikke levert skriftlig
orientering.
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Organisasjon og studentdemokratiansvarlig
Ærede Studentparlament,
Siden forrige parlamentsmøte, har Norsk Studentorganisasjon avholdt sitt årlige landsmøte. Til
tross for at møtet ble digitalt, var studentengasjementet blant UiT-studentene skyhøyt. Hele fem
UiT-studenter ble valgt, noe som gjør godt for engasjements- og demokratiansvarlig. De valgte er
vår egen parlamentsleder, Herman, som nestleder, Victor Zimmer og undertegnende til
sentralstyret, Tromsøstudent og ordstyrer Daniel Hansen Masvik til prinsipprogramkomitéen og
Amine Fquihi, Narvik-student og nå også gjenvalgt medlem av internasjonal komité.
Som dere ser på sakslisten, er kontorfordeling ikke satt opp som sak for dette møtet, til tross for
at Reglement for kontortildeling i Studentgangen tilsier at det burde den. Arbeidsutvalget har fulgt
sedvanen som siden 2017 tilsier at man ikke behandler kontortildeling på samme møte som
fordeling av restmidler fra semesteravgiften, ettersom at det fører til at Studentparlamentet får en
urimelig stor arbeidsmengde på dette møtet. I behandlingen av kontorfordelingen i 2017 og 2019
ble ikke søknadene og vedleggene for søkerne lagt ved sakspapirene, og det blir de dermed heller
ikke i år. Om noen allikevel ønsker tilgang til disse, er det bare å gi beskjed.
Arbeidet med å få på plass en ny digital møteplattform for parlamentet går fremover, dog sakte.
AU ønsker å gå videre med å utforske mulighetene rundt DigDem, og vi er i gang med å sikre
finansiering. Omfanget av å innføre en ny digital møteplattform er stort, både når det kommer til
økonomi og sikkerhet. Vi er derfor i dialog med ITA for å kunne gjøre en risiko- og
sårbarhetsanalyse, og undersøke om det er noen spesielle forhold, som anbudsregler eller
lignende, som må ivaretas før parlamentet kan gå over til en ny plattform.
Valgevalueringen er godt på vei, og kan forhåpentligvis presenteres snart. Som tidligere nevnt, er
det vanskelig å skulle evaluere 2021-valget for seg selv, uten kontekst av tidligere valg. Jeg har
derfor laget en oversikt over valg tilbake til 2012, og ser nå at valgdeltakelsen har vært synkende i
mange år. Dette gjør at behovet for å forstå hvorfor UiT-studenter ikke stemmer ikke bare gjelder
årets valg, men er en flerårig trend. Gjennom de siste ti årene, har Studentparlamentet
omstrukturert seg flere ganger, og det har vært flere tilfeller hvor det har vært vanskelig å
gjennomføre valg. Ved å samle erfaringer, rapporter og innspill fra de ti siste årene, vil
Studentparlamentet ha gode forutsetninger for å kunne øke valgdeltakelsen. Arbeidet med
valgevaluering er også et godt forarbeid til tillitsvalgthåndboken.
Jeg synes vi har hatt et samarbeid som har fungert godt innenfor den rammen det
hadde, men nå skal dette struktureres fastere og analysemiljøene skal samarbeide,
og det gjør de på en rotasjonsordning, slik at vi sikrer også at kompetansen stadig
oppdateres. Dette tror jeg blir bra.
- Grete Faremo, justisminister 2011-2013
Med vennlig hilsen
Jonas Toft
Demokrati-, organisasjons- og studentdemokratiansvarlig
jonas@sp.uit.no
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Orientering Digitalisering-,
Internasjonalisering-, og Likestilling og
Mangfolds ansvarlig
Det har vært en hektisk tid siden sist møte med landsmøter i både SAIH og NSO. I tillegg har det
gått mye tid til innføring av nytt arkivsystem. Til slutt har det også vært en del arbeid
i semesteravgiftskomitéen som da legges frem på dette møtet. Utover det har det vært mest
rutinearbeid in de diverse møtearenaene der jeg orienterer når noe kommer opp.
LMNSO
Når dette skrives er det ikke mange dager siden LMNSO var. Det har tatt opp mye tid til
forberedelser og intervjuer, men jeg tror at resultatet til slutt ble ganske bra. Jeg har prøvd å la det
gå minst mulig ut over arbeidet i AU, men man har måttet bruke deler av tiden normalt satt av til
AU til forberedelser. På selve møte fikk UiT gjennomslag noe gjennomslag, men ikke så mye som
man hadde håpet. Bland det som gikk gjennom var resolusjonen «Hjelpe, ikke straffe» presentert
av våre kjære ordstyrer og endringer i handlingsplanen presentert av vår nestleder Victor Zimmer,
men mål om å sikre tilstrekkelig psykisk helsehjelp.
Det ble også stemt gjennom to resolusjoner til, «En god studietid for studenter med barn» og
«Gratis sanitetsprodukter til studenter». Disse vil det komme nyhetssaker om på NSOs sider snart
Vi fikk også noen kandidater inn i både AU og SST, men Herman som nestleder, Jonas som fast
medlem av SST og Victor som vara til SST. Gratulerer igjen til de.

Landsmøte SAIH
Dette møte ble mer teknisk, men også her kom det mye interessant ut. Det ble valgt nytt
arbeidsutvalg for SAIH som nå ledes av Hector Ulloa, for de som husker han. Nestleder ble Selma
Bratberg fra SAIH Bislet og Martine Billing fra SAIH Blindern. Det ble også bestemt politisk
kampanje for 2022. Det ble også vedtatt en resolusjon for naturvern og urfolks rettigheter der man
ønsker at den norske stat skal sette større krav til norske selskaper.
Nytt arkivsystem
Dette blir for veldig teknisk, men hovedlinjene er at alle enheter ved UiT skal over på SharePoint
som arkivsystem. Dette vil hovedsakelig gå på AU men vil strekke seg ut til de forskjellige komiteen
Studentparlamentet har. I tillegg vil alle andre som bruker det gamle arkivsystemet bytte, deriblant
campustingene. Dette arbeidet har tatt en del tid, men AU skal begynne å ta det i bruk snart, før
man viderefører det man lærer til campustingene. Dette er arbeid som skal fortsette til slutten av
neste år og som dermed vil bli videreført til neste arbeidsutvalg.
Retningslinjer for forebygging av seksuell trakassering
Til slutt vil jeg orientere litt om handlingsplanen til UiT rundt likestilling, mangfold, og rekruttering.
I denne planen er fadderukene tatt opp når det kommer til å skape en trygg arena ved oppstart.
Disse retningslinjene er jeg nå i gang med sammen med Debutuka i Tromsø og Fadderuka i
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Finnmark. Målet her blir å ferdigstille for begge disse innen slutten av mai så de kan tas i bruk fra
semesterstart. Dette er ett viktig steg i forebyggingen av seksuell trakassering på UiT og en god
måte å gjennomfør kulturendringer der mans er det trengs.
Semesteravgiftskomiteen
Det er igjen semesteravgiftsfordeling og sammen med det en god del arbeid for komiteen.
Originalt så hadde vi blitt enige om i AU at det skulle kalles inn vara, men det ble etter hvert klart
at jeg kunne være med allikevel uten at det ville gå ut over de andre oppgavene. Jeg kom dermed
inn halvveis inn i prosessen. Etter litt lange timer med lesning gikk det fint og jeg fikk vært med i
komiteen på en god måte.. Jeg håper at Parlamentet er fornøyd med innstillingen som har kommet,
og da spesielt måten man har gjort det med listene.
“You can’t look at a glass half full or empty if it’s overflowing.”
– Kanye West
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Orientering fra Universitetsstyret
Forrige universitetsstyremøte holdt sted digitalt den 15.04.2021. Siste del av møtet var u.off.
I den offentlige delen av møtet hadde vi en sak i tillegg til en rekke orienteringer. Saken behandlet
var vurdering av nøkkel for fordeling av rekrutteringsstillinger (S 17/20). Det ble diskutert
alternative modeller for forhindring av skjevfordeling under møtet, og innstilling til vedtak i saken
ble trukket. Til neste styremøtet skal alternative modeller presenteres, i tillegg til mer omfattende
tallmateriale knyttet til. Ph.d-utdanningene, og de ulike indikatorene i nøkkelen. Styret vil ta en ny
vurdering til neste styremøtet.
Videre ble styret orientert om UiTs ambisjon for Horisont Europe, og innholdet i den fastsatte
ambisjonen. Ambisjonene våre for prosjektet er å øke antall søknader til Horisont Europa, med
50% sammenlignet med søknadsantallet fra 2020. Videre skal det økes antall søknader i søylen for
Globale utfordringer med 100 % i andre halvdel av Horisont Europe (2025-2027), på bakgrunn av
KDs tilbakemeldinger om forventninger til bedre deltagelse i søylen for Globale utfordringer
innenfor UiTs profilierte disipliner, herunder blå og grønn vekst, energi og klima.
I januar 2020 ble det satt ned et internt utvalg for «Livslang læring i nord», rapporten ble levert
slutten av november 2020, og tidlig januar 2021 ble den sendt på høring til enhetene på nivå 2. Det
ble presentert en rekke utfordringer som kom fram i lyset i rapporten, utvalgeeet foreslår en rekke
tiltak for å møte disse utfordringene. Utvalgsleder Peter Arbo presenterte rapporten for styret. I
første omgang var det lagt opp til orientering av rapport og diskusjon i styret, på bakgrunn av
diskusjonen i styret vil Universitetsdirektøren ta en vurdering på om «Livslang læring i nord» skal
fremmes som sak for styret ved en senere anledning.
I mars 2020 vedtok universitetsstyret UiTs handlingsplan for bærekraft og miljøledelse (sak S- 8/20),
på bakgrunn av dette fikk styret oppdatert utgave av handlingsplanen med statusrapportering av
tiltak som inngikk i den vedtatte planen fra mars 2020 og justeringer av tiltakslista.
Koronasituasjonen har påvirket realiseringen enkelte tiltak foreslått i handlingsplanen, men også
vært årsaken bak implementeringen av flere tiltak.
Neste universitetsstyremøte er planlagt avholdt digitalt den 28.mai.2021. Ved spørsmål er det bare
å ta kontakt!
Mvh.
Marthe H. Håkonsen og Petter N. Rønning.
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SAK 65-2021 Vårfordeling av semesteravgift for 2021 i
Tromsø og Alta
Til: Studentparlamentets representanter
Dato: 06.05.2021
Ansvarlig: Komiteen for semesteravgiftsfordeling
Semesteravgiftskomiteen avleverer med dette sin innstilling til Studentparlamentet
vedrørende fordeling av semesteravgiften for våren 2021.
Komiteen har bestått av: Vetle Solodden Lier (leder), Ulrikke Hornæs Herving, Adrian
Traasdahl, Erling Petter Hæsken Trones og Isak Wang Gustavsen.
Erling Petter Hæsken Trones har fratrådt møtet under diskusjon rundt fordelingen til
Tromsø sosialistiske studenter, da han er leder for foreningen.
Vetle Solodden Lier, Erling Petter Hæsken Trones, og Isak Wang Gustavsen har tilknytning
til lister som har søkt, har komiteen valgt å prøve å finne en formel for fordeling av støtte
som skal sikre en god fordeling. Man har da valgt å innstille på en basis støtte samt en
støtte per person som stilte til valg i vårens Studentparlamentsvalg. Man har valgt å bruke
vårens listestørrelser da det er de mest oppdaterte tallene vi har tilgjengelig.
Ved høstens fordeling satte studentparlamentet av kr 525 000,- til vårfordelingen.
Semesteravgiftskomitéen har mottatt søknader for totalt kr 675 502,-.
Av de kr 525 000,- komiteen kunne innstille på har man valgt å innstille kr 115 000,- avsatt
til oppstartstøtte. I disse midlene har man også plassert kr 50 000,- som var tiltenkt SSDN,
som ikke hadde alle dokumenter inne før utsendingsfrist.
Komiteen har siden søknadsfristens utløp hatt fire møter for behandling av søknadene.
Til grunn for behandlingen har vi sett på̊ kriteriene som listes opp i Reglement for tildeling
av støttemidler § 7:
§ 7 Behandling av søknader
Ved behandling av søknader skal følgende kriterier vektlegges
Helheten i fordelingen
• Budsjett
• Regnskap
• Økonomiske behov
• Fremtidsplaner
• Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger
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•
•
•

Medlemstall
Aktivitetsnivå
Foreningens formål

Komiteens medlemmer har gjort en grundig gjennomgang av alle søknadene, samt at
man har innhentet ekstra informasjon/etterspurt dokumenter fra flere organisasjoner i
perioden man han jobbet med fordelingen.
Pengene som kommer fra studentenes semesteravgift, skal komme studentene til gode.
Studentforeninger med høy egenkapital, som ikke viser til at disse midlene skal investeres
eller brukes til noe, ønsker komiteen og innstille på̊ en lavere sum, fordi dette er midler
som kan komme andre studentforeninger til gode.
Det er også viktig at pengene fra studentene, skal brukes på̊ studentene. Det har derfor
biltt lagt vekt på om foreningene faktisk bruker pengene studenter.
Komiteen har fokusert på aktivitetsnivå, økonomiske behov og kvalitet på søknad, samt
at det har vært ønskelig å nå ut til en størst mulig del av studentmassen i de fordelingene
man gjør.
Komiteen har i denne runden fått gode søknader fra studentforeningene, der de fleste
foreningene har sendt inn det komiteen har bedt om til søknadsfristen. Likevel har vi vært
nødt til å etterspørre informasjon fra enkelte.
Videre har komiteen også kontaktet noen av foreningene fordi man har ønsket en
redegjørelse for ting som har vært uklar i søknader.
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Søknadsberettigede
Til Fordeling
Moderat Liste
Venstrealliansen
Grå Liste
AIESEC
Aktiv Campus
ESN Tromsø
FN Studentene Tromsø
HHT dagen
Imladris
Nakama
Sci-fy Foreningen Arctic Sector
Skeive Studenter Tromsø
SSDN (Sámi Studeantasearvvi Davvi-Norggas)
Studentmållaget i Tromsø
Svevebanen studentspeiderlag
Tromsø droneracing
Tromsø Sosialistiske Studenter
TS-Live
Avsatt til
Total

Innstilt
sum
525 000
20 000
17 000
15 000
25 000
50 000
14 000
55 000
40 000
5 000
8 500
30 000
5 000
15 000
37 500
13 000
60 000
115 000
-

Dissens
Isak

Søkt om
2021

Tildelt
2020

18 050
13 550
10 850

20 000
20 000
20 000
35 000
15 000
80 000
14 000
65 000
40 000
5 000
8 500
38 600
50 000
5 000
25 000
56 402
13 000
120 000

20 000
13 000
10 000
35 000

85 000
100 000

50 000

45 000
15 000
40 000
5 000
5 000
37 100
15 000

For listene har komiteen blitt enige om at innstilling burde gjøres ved en fast formel for å
sikre en god fordeling. Dermed vil alle summene være satt på samme måte. Felles for alle
er at man legger opp til en grunnstøtte og en per person støtte. Dette for å gi alle
listene en mulighet til å rekruttere og promotere, men også opprettholde det sosiale i
listene
For flertallet ser formelen slik ut: kr 10 000,- + kr 350,- per person som stilte til valg våren
2021.
For dissens ser den slik ut: Kr 5000,- + Kr 500,- per person som stilte til valg våren 2021.

Moderat Liste
Søkt om: kr 20 000,Innstilt: kr 20 000,Dissens: kr 18 000,-

God søknad, men noe mangler i aktivitetsoversikt. Innstilt etter fordelingsnøkkel.
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Venstrealliansen
Søkt om: kr 20 000,Innstilt: kr 20 000,Dissens: kr 18 000,-

God søknad. Ingen store mangler. Innstilling etter fordelingsnøkkel.

Grå Liste
Søkt om: kr 20 000,Innstilt: kr 20 000,Dissens: kr 18 000,-

God søknad, men noe mangler i aktivitetsoversikt. Innstilt etter fordelingsnøkkel.

AIESEC
Søkt om: Kr 35 000,Innstilt: Kr 25 000,-

Rotete søknad, med svært uklar aktivitetsplan. Komiteen ser likevel nytten i å ha en
organisasjon som jobber opp mot studenter nå som utveksling skal ta seg opp igjen.
Komiteen har dermed innstilt på Kr 10 000,- under søknadssum.

AktivCampus Tromsø
Søkt om: Kr 15 000,Innstilt: Ikke søknadsberettiget

Søkeren er underlagt TSI som får penger på høstsemesteret. I tillegg vil du ikke gå under
unntaket for nasjonale arrangementer da deltakerne vil være studenter ved UiT. Etter
vurdering fra KOK er foreningen bestemt ikke søknadsberettiget.

ESN Tromsø
Søkt om: Kr 80 000,Innstilt: Kr 50 000,-

God og utfyllende søknad. Viser på en oversiktlig og god måte pengebruk. Siden ESN i stor
grad treffer samme studenter som ISU og en forventer en lavere mengde internasjonale
studenter har komiteen innstilt på Kr 30 000,- under søkesum.

FN Studentene Tromsø
Søkt om: Kr 14 000,Innstilt: Kr 14 000,-
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God søknad og mye aktivitet. Kan vise til å ha vært aktive selv under pandemien. Kan også
vise til ett godt samarbeid på tvers at studentforeninger som Spire og UiT ressurser
som bærekraftspilotene. Det er derimot noe uklart på om midlene er på en personlig
brukskonto eller en separat bankkonto under en kasserer.
Semesteravgiftskomitéen oppfordrer til å ha pengene på en separat konto om det ikke
skulle være tilfelle.
Komitéen har innstilt på full søkesum.

HHT-dagen
Søkt om: Kr 65 000,Innstilt: Kr 55 000,-

Oversiktlig søknad med bra regnskap budsjett. Selve søknaden kunne beskrevet
foreningen og det aktiviteter noe bedre. God mulighet for Studenter ved UiT å komme i
kontakt med arbeidslivet.
Innstilt på samme sum som i 2020.

Imladris
Søkt om: Kr 40 000,Innstilt: Kr 40 000,-

Oversiktlig søknad med realistiske fremdriftsplaner og mye aktivitet. Åpne aktiviteter
som legger til rette for at de som ikke er medlem kan være involvert.
Innstilt på full søkesum.

Nakama
Søkt om: Kr 5 000,Innstilt: Kr 5 000,-

God søknad med klare planer.
Innstilt på full søkesum

Skeive Studenter Tromsø
Søkt om: Kr 38 600,Innstilt: Kr 30 000,-

God og solid søknad. Planlagt for mye og god aktivitet. Imponerende at de har klart å
holde til så mye aktivitet, inneværende år. Fortjener midler til det kommende året.

29.04.21

Sci-fy Foreningen Arctic Sector
Søkt om: Kr 8 500,Innstilt: Kr 8 500,-

God søknad og bra med aktivitet.
Innstilt på full søkesum.

SSDN
Søkt om: Kr 50 000,Innstilt: Kr 0,-

Godt reflektert søknad. Ikke full oversikt over planlagte arrangementer,
og regnskapet er uoversiktig. Veldig viktig forening, som det er viktig at har tilgang til å
skape fortsatt bra engasjement.
Manglene som enda er der ved utsending av søknadspapirer er som følger:
• Aktivetsoversikt fra foregående år
I tillegg mottok man ikke signert årsmøteprotokoll og regnskap for foregående år før
svært sent i behandlingsprosessen.
Komitéen oversender saken til SP, grunnet manglende søknadkriterier. Det er lagt av til
full søkesum i avsatte midler om Studentparlamentet ønsker å tildele med mangler.

Studentmållaget i Tromsø
Søkt om: Kr 5 000,Innstilt: Kr 5 000,-

Bra og oversiktlig søknad.
Innstilt på full søkesum.

Svevebanen studentspeiderlag
Søkt om: Kr 25 000,Innstilt: Kr 15 000,-

Uklar søknad. Mye aktivitet, men ingen egenandel for deltakere som ikke er
studenter. Budsjetterer ikke med støtte fra andel organisasjoner, selv om de fikk det i fjor.
Innstilles på Kr 15 000,-

Tromsø droneracing
Søkt om: Kr 56 402,Innstilt: Kr 37 500,-

29.04.21
21 medlemmer og søker om mye penger. Dyr aktivitet, der man heller ikke har noen
egenandel, men evt ikke høy. Har heller ikke noen egenkapital. Mye og god aktivitet, og
viser bra spennet i ulike studentforeninger ved UIT.

Tromsø Sosialistiske studenter
Søkt om: Kr 13 000,Innstilt: Kr 13 000,-

God søknad med konkrete planer. Savner en litt dypere arrangementsplan som bedre
viser aktivitet. Har klare planer for å bruke opp pengene fra i fjor.
Innstilt på full søkesum.

TS-Live
Søkt om: Kr 120 000,Innstilt: Kr 60 000,Dissens: Kr 85 000,-

Ønsker å skape aktivitet, og bruke de midlene de har til å skape aktivitet for studentene.
Med tanke på at det har vært mange avlysninger, forstålig nok pågrunn av pandemien, så
velger komiteen å innstille på en lavere søkesum. Det er høy egenkapital i
studentforeningen.
Dissens: Vise klart hvordan pengene fra i fjor skal brukes. Aktivitetsnivået som legges opp
til er urealistisk høyt men innstilt kutt mener jeg blir for mye

