Arbeidsutvalget (AU):
Arbeidsutvalget til Campustinget i Narvik består av en leder og to nestledere. Arbeidsutvalgets
medlemmer skal gjennomføre månedlige statusmøter for planlegging av aktivitet og drift.
Arbeidsutvalget skal etterstrebe å alltid ha noen tilgjengelig i kjernetiden, dette er i hovedsak leders
ansvar. Med kjernetiden menes det mellom 09:00 og 14:00 i ukedager. Medlemmer av styret til
Campustinget i Narvik som har andre verv, skal holde orientering om saker som dukker opp i disse
vervene som kan være av interesse og aktuelle for Campustinget.

Leder:
Leder er Campustinget sin representant utad, herunder inngår også uttalelser til media. Leder har også
ansvar for å ønske nye studenter velkommen ved studiestart i juli og august.
Leder er organisasjonens øverste ansvarlige, noe som innebærer ansvar for daglig drift av
Campustinget i Narvik og for iverksetting av de vedtak Campustinget fatter. Stillingen omfatter
arbeidslederansvar for organisasjonskonsulent og arbeidsutvalg, og legge til rette for et godt samhold
i styret.
Leder er ansvarlig for gjennomføringen av kurs, konferanser og allmøter i regi av Campustinget - i
samarbeid med arbeidsutvalget – eksempelvis tillitsvalgtkonferansen (fortrinnsvis innen utgangen av
september) og generalforsamlinger. Leder er pådriver for det studentpolitiske arbeidet og veileder,
motiverer og støtter de studenttillitsvalgte i deres arbeid i de ulike verv. Leder representerer
studentene i råd og utvalg ved UiT i Narvik.
Videre er en av de sentrale arbeidsoppgavene å sørge for innhenting og videreformidling av
informasjon, både internt ved UiT i Narvik, lokalt og nasjonalt som kan eller vil påvirke studentenes
hverdag. Leder skal - i samarbeid med arbeidsutvalget – planlegge og gjennomføre valg til aktuelle verv
på campus, i henhold til gjeldende vedtekter.

Leder skal delta på følgende møter:
- Campusmøte
- Campusrådsmøte
- Studentparlamentsmøter
- Samarbeidsmøte mellom arbeidsutvalget fra Studentparlamentet UiT, Campustinget i Harstad
og Campustinget i Finnmark
- Samarbeidsmøter med fakultetsledelsen for de berørte studentene ved UiT i Narvik
- Samarbeidsmøter med Norges arktiske studentsamskipnad og UiT Norges arktiske universitet
- andre aktuelle møter
Leder kan ikke inneha ledende verv i øvrige klubber/foreninger eller liknende. Eksempelvis NSS, NITO,
Tekna, linjeforeninger, o.l. på campus. Leder kan heller ikke inneha verv i Fadderordningen.

Nestledere:
Nestleder deltar på møter og aktiviteter i regi av Campustinget, og er leders stedfortreder samt bistår
i den daglige driften. Nestledere kan ikke inneha ledende verv i Fadderordningen.
Vervet innebærer blant annet ansvar for gjennomføring av arrangementer og aktiviteter i regi av
Campustinget, eksempelvis Næringslivsdagen, Verdensdagen for psykisk helse og Studiebarometeret.
Ansvar for de hovedtillitsvalgte, oppfølging og veiledning. Sørge for at de arrangerer og gjennomfører
møter med klassetillitsvalgte og instituttledere, og påse at lister med informasjon over de tillitsvalgte
er oppdatert til enhver tid.
Være representert i superstudentenes utvalg (Super-SU), og andre relevante utvalg.

