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Delegatnummer:  Region:    Navn:     30 
1 Bodø      Delegat Chanice S Johansen 31 
2 Bodø      Delegat Anniken F Andersen 32 
3 Bodø      Delegat Håvard Dragland 33 
4 Bodø      Delegat Yun V Imislund 34 
5 Bodø      Delegat Mie L Haugerstuen 35 
6 Bodø      Delegat Nora Sørlie 36 
7 Bodø      Delegat Pernille S Fredriksen 37 
8 Bodø      Delegat Gabriel Brunvoll 38 
9 Bodø      Delegat Vilde Gjevestad 39 
10 Bodø      Delegat Julia K Føllesdal 40 
11 Bodø      Delegat Adrian Reftun 41 
12 Helgeland    Delegat David A Bjørsvik 42 
13 Helgeland     Delegat Anna V Bjørsvik 43 
14 Helgeland    Delegat Jordy Lokhorst 44 
15 Helgeland    Delegat Jørgen Hopaneng 45 
16 Trøndelag    Delegat Fredrik Langseth 46 
17 Trøndelag    Delegat Patrick Johansen 47 
18 Trøndelag    Delegat Grete B Sunnset  48 
19 Trøndelag    Delegat Maja S N Husby 49 
20 Trøndelag    Delegat Marius Rømo   50 
21 Trøndelag    Delegat Linn Svartkjønneng 51 
22 Trøndelag    Delegat Emma M Lund 52 
23 Trøndelag    Delegat Raymond A Helmersen 53 
24 Trøndelag    Delegat Fredrik Johansen  54 
Gjest     Nord universitet          Delegat Levi Gårseth-Nesbakk  55 
Gjest     Studentinord   Delegat Kristian Brunsvik Olsen  56 
Gjest      Andre organisasjoner   57 
Gjest      Andre organisasjoner  58 
Gjest      Andre organisasjoner  59 
   60 
74 Henrik Storbakk Jensen 61 

87 Stine Sæthre 62 

 63 

 64 

 65 

 66 

 67 

 68 

  69 
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Årsmøtet 2022  70 

 Årsmøtet vil arrangeres fysisk lørdag 26. mars i auditoriet A14 Petter Dass, campus Bodø. 71 
SON vil sammen med regionene tilrettelegge for at årsmøtet vil være sosialt. Oppstart av 72 
årsmøtet vil være klokken 10:00. Årsmøtet vil gjennomføres med planlagt pauser og lunsj, 73 

og vi ser dermed for oss å estimere møteslutt til 17:00, med forbehold om endringer.  74 
  75 

Fullstendige sakspapirer skal i tråd med vedtektene utsendes senest én uke før årsmøtet. 76 
Disse er planlagt utsendt innen 19. mars. Frist for å sende inn forslag på andre saker, og 77 

forslag til årsmøtet, er 10 dager før årsmøtet. Årsmøtet kan med kvalifisert flertall vedta å 78 
behandle saker som har kommet inn etter denne fristen. 79 

 80 

Saksmappe:  81 

https://drive.google.com/drive/folders/1GRCeOjwfuqh7zyjD_-esl-A3zmnXvYgk?usp=sharing 82 

 83 

 84 

 85 

 86 

 87 
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  89 

  90 

  91 

  92 

  93 

  94 

  95 

  96 

  97 

  98 

  99 

  100 

  101 
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  102 

 Sak 1: Konstituering 103 

Konstitueringen av årsmøtet bestemmer hvordan årsmøtet skal gjennomføres. Dette 104 
innebærer hvilke funksjonærer som skal velges, hvordan forretningsorden skal se ut og 105 
hvilken saksliste vi skal gjennom. 106 

  107 
A)    Godkjenning av innkalling 108 

Årsmøtet ble kunngjort 17.01.22 109 
Innkalling og saksliste utsendt 01.03.22 110 
Fullstendige sakspapirer utsendt 18.03.22 111 
Innstilling til vedtak: innkallingen godkjennes 112 
Godkjent 113 
 114 
 115 

B)    Valg av møteleder 116 
Pål Lilleengen foreslås som møteleder. 117 
Innstilling til vedtak: vedtas 118 
Vedtatt 119 
 120 
 121 

C)    Valg av referent 122 
Hilde Iren Hardy foreslås som referent. 123 
Innstilling til vedtak: vedtas 124 
Vedtatt 125 
 126 

D)    Valg av tellekorps 127 
Henrik Holm Tvinnereim og Olav Elias Hårstad foreslås som tellekorps med møteleder og 128 
referent som kontrollører. 129 
Innstilling til vedtak: vedtas 130 
Vedtatt 131 
 132 
 133 

E)    Valg av protokollunderskrivere 134 
Stine Sæthre og Fredrik Johansen foreslås som protokollunderskrivere. 135 
Innstilling til vedtak: vedtas 136 
Vedtatt 137 

 138 
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F)     Godkjenning av saksliste 139 
Innstilling til vedtak: Sakslisten godkjennes 140 
Bytte plass sak 11 og 12. 141 
Godkjent 142 
 143 

G)    Godkjenning av forretningsorden 144 
Innstilling til vedtak: Forretningsorden godkjennes 145 
Godkjent 146 
 147 
 148 

Forretningsorden 149 
Under følger forslag til forretningsorden for Studentorganisasjonen Nord sitt årsmøte. Dette 150 
gjelder såfremt ingen annen forretningsorden vedtas. 151 
  152 

4. Organer 153 

Årsmøtet er Studentorganisasjonen Nord sitt høyeste organ. Møtet reguleres av 154 
Studentorganisasjonen Nord sine vedtekter, samt denne forretningsorden. 155 
4.2 Delegater 156 

Årsmøtets representanter består av valgte delegater fra hver region. 157 
  158 
1.2 Observatører 159 
Alle studenter ved Nord universitet har observatørrett. I tillegg har følgende observatørrett: 160 

·      Studentinord ved styreleder og direktør, eller den direktør utpeker 161 
·      Rektor og direktør ved Nord universitet 162 
·      Universitetsstyret  163 
·      Kontrollkomiteen 164 
·      Valgkomiteen 165 
·      Sentralstyret 166 

Møtet kan særskilt vedta at andre har observatørrett. 167 
  168 
1.3 Rettigheter og plikter i møtet 169 
Delegater har talerett, forslagsrett og stemmerett. 170 
Observatører har tale- og forslagsrett. 171 
Gjester har kun talerett. 172 
Delegater har møteplikt. 173 
  174 
1.4 Beslutningsdyktighet 175 
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Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av de valgte delegatene er til stede. Det betyr 176 
at minst 16 av 24 valgte delegater må være til stede.  177 
  178 
1.5 Konstituering 179 
Etter åpningshilsen presenterer leder eller leders stedfortreder styrets forslag til møteleder. 180 
Når møteleder er valgt, vil møteleder overta og sørge for at referent, tellekorps og 181 
protokollunderskrivere er valgt. 182 
  183 
Deretter foretas godkjenning av arbeidsutvalgets forslag til innstilling.  184 

Forslag til rekkefølge: 185 
• Innkalling 186 
• Saksliste 187 
• Eventuell dagsorden.  188 

Dersom årsmøtet ønsker spesifisering av tidsbruken til sakslisten, skal et tidsanslag gis. Hvis 189 
årsmøtet ønsker å endre behandlingsrekkefølgen til sakslisten, skal årsmøte stemme over 190 
dette. Ålrsmøtet vedtar konstitueringen med alminnelig flertall. Når dette er gjort er møtet 191 
konstituert. 192 
  193 
1.6 Permisjoner 194 
Dersom delegater med møteplikt ønsker å forlate møtet underveis i forhandlingene må̊ det 195 
søkes om permisjon. Søknader må leveres skriftlig til ordstyrerbenken. Alle søknader skal 196 
inneholde begrunnelse for vurdering av ordstyrerbenken. Ordstyrerbenken behandler 197 
permisjonssøknader fortløpende. 198 
  199 
Ved overdragelse av stemmerett til vara, skal det angis hvem stemmeretten overdras til. 200 
  201 
1.7 Ikke godkjent fravær 202 
Dersom en delegat forlater møtet uten godkjent permisjonssøknad, vil dette medføre tap av 203 
delegatstatus i møtet. 204 
  205 
2. Midlertidige møteverv 206 
2.1 Møteledelse 207 
Møteledelse består av to personer, møteleder/ordstyrer og referent. Møteledelsen velges 208 
under konstituering etter innstilling fra sentralstyret. Referent fører protokoll. 209 
  210 
2.2 Tellekorps 211 
Tellekorpset velges under konstituering etter innstilling fra styret. Tellekorpset består av 212 
minst to personer, og referent fungerer som kontrollorgan under valget. 213 
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  214 
3. Saksbehandling under møtet 215 
Årsmøtet skal som hovedregel holdes åpent for offentligheten. Årsmøtet kan vedta å lukke 216 
møtet i enkeltsaker med kvalifisert flertall. 217 
  218 
3.1 Lukking av møtet 219 
Årsmøtet kan lukke møtet. Ved forslag om lukking av møtet skal det inviteres til debatt der 220 
kun delegater og observatører har talerett. 221 
  222 
3.2 Talestol 223 
Ordet tas fra anvist plass i salen.  224 
  225 
3.3 Henvendelse av taler 226 
Taler skal alltid tale til møteleder/ordstyrer. Det tillates ikke personangrep eller upassende 227 
språkbruk. Ved omtale av andre personer, skal personen omtales ved tittel, evt. 228 
Delegatnummer. Dersom momenter i dette punktet ikke blir fulgt, har møteleder/ordstyrer 229 
anledning til å kutte taletiden til taler. Dette kan ikke påklages. 230 
  231 
3.4 Taletid 232 
Taletiden på innlegg skal ikke være lengre enn tre – 3 – minutter. Det gis anledning til to – 2 233 
– replikker etter hvert innlegg med anledning for svarreplikk. Replikker skal ikke være lengre 234 
enn ett – 1 – minutt. Svarreplikk skal ikke vare lengre enn 30 sekunder. Møteledelsen og 235 
andre med forslagsrett kan foreslå endringer i taletid og replikkveksling i enkeltsaker eller 236 
for hele møtet. Møteledelsen kan foreslå å kutte i replikker dersom inntegnet liste 237 
overskrider avsatt tid til debatten. 238 
  239 
3.5 Inntegning til debatt 240 
Inntegning til debatt gjøres til møteledelsen med delegatskilt. Ved innlegg skal delegatskiltet 241 
holdes opp. Ved replikk skal delegatskiltet holdes opp med to fingre synlig foran 242 
delegatskiltet. Møteledelsen kan forslå skiftelig inntegning. Møteledelsen har anledning til å 243 
redigere talerlisten slik at forslagstillere får presentert sine forslag tidlig i debatten.  244 
  245 
3.6 Til orden 246 
Den som tegner seg til forretningsorden, tidsplan eller voteringsorden skal få ordet 247 
umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. Taletiden er da ett – 1 – minutt. 248 
Det gis ikke replikker på slike innlegg. Møteledelsen avgjør om det åpnes for debatt i slike 249 
tilfeller. Møtet kan overprøve møteledelsens avgjørelse. For innlegg til orden, følg oppskrift 250 
under 3.5 inntegning til debatt. 251 
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  252 
3.7 Sette strek 253 
Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek settes. Det innebærer at 254 
inntegning til innlegg og levering av nye forslag avsluttes. Dette vedtas med alminnelig 255 
flertall. Når det er vedtatt at strek skal settes, gis det anledning til å tegne seg i løpet av 256 
neste talers innlegg før talerlisten så leses opp og strek er satt. Etter strek er satt i debatten, 257 
gis det adgang til én replikk til hvert innlegg med anledning til svarreplikk. 258 
  259 
3.8 Sette kontantstrek 260 
Møteledelsen og andre med forslagsrett har anledning til å foreslå at debatten avsluttes 261 
umiddelbart. Dette gjøres med kvalifisert flertall. 262 
  263 
3.9 Innlevering og presentasjon av forslag 264 
Alle forslag og endringsforslag må leveres skriftlig på skjema for endringsforslag. Alle forslag 265 
og endringsforslag må presenteres av forslagsstiller. Alle forslag og endringsforslag leses 266 
også høyt opp av ordstyrer før votering kan foretas. Når votering har startet er det ikke 267 
mulig å levere inn nye forslag. 268 
  269 
3.10 Protokolltilførsler 270 
Protokolltilførsler kan leveres av alle med forslagsrett. Protokolltilførsler leveres til 271 
ordstyrerbenken innen møtet er hevet. Protokolltilførsler må inneholde hvilken sak du vil ha 272 
tilførsel til, fullt navn og delegatnummer. 273 
  274 
4. Voteringer 275 
4.1 Definisjoner 276 

·      Alminnelig flertall er oppnådd dersom det blant de avgitte stemmene er flere for enn 277 
mot forslaget og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer. 278 

·      Absolutt flertall er oppnådd når man er mer enn 50% av de tilstedeværende 279 
stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 280 

·      Kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 2/3 av de tilstedeværende 281 
stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 282 

·      ¾ kvalifisert flertall er oppnådd når ¾ av de tilstedeværende stemmeberettigede på 283 
møtet stemmer for forslaget. 284 

  285 
4.2 Votering 286 
Votering skjer ordinært ved håndsopprekking. Skriftlig votering foretas dersom en eller flere 287 
av årsmøtes delegater krever det. Opptelling foretas av tellekorps.  288 
  289 
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4.3 Prøvevotering 290 
Dersom en eller flere av årsmøtets medlemmer foreslår prøvevotering i en sak, skal det først 291 
voteres hvorvidt årsmøtet ønsker prøvevotering. Resultatet av en prøvevotering får ingen 292 
konsekvenser for behandling av saken. 293 
  294 
4.4 Avgjøring av votering 295 
Votering avgjøres ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt. Votering skjer 296 
ordinært ved håndsopprekking av delegatskilt. Årsmøtets medlemmer kan ikke unnlate å 297 
avgi stemmetegn. Det finnes tre gylne stemmeordner – for, imot eller avholdne. Det kan 298 
foreslås skriftlig votering dersom en delegat krever det. 299 
  300 
5. Personvalg 301 
Alle personvalg med mer enn én kandidat per verv skal foregå skriftlig. Ved stemmelikhet 302 
med flere kandidater enn plasser, elimineres den kandidaten med færrest stemmer, frem til 303 
vi sitter igjen med kandidater til å fylle åpne plasser. Ved stemmelikhet mellom to 304 
kandidater til én plass, skal det utsendes nyvalg. Dersom nyvalget også ender med 305 
stemmelikhet, skal valget avgjøres ved loddtrekning. 306 
  307 
5.1 Fremme kandidater 308 
Kandidater kan fremme sitt kandidatur eller få andre til å fremme sitt kandidatur når dette 309 
skal velges. 310 
  311 
5.2 Presentasjon av valgkomiteens innstilling 312 
Valgkomiteen presenterer sine innstillinger til valg. 313 
  314 
5.3 Valgtale 315 
Det gis anledning til valgtaler knyttet til alle valg. Taletiden fastsettes til maksimalt tre – 3 – 316 
minutter. 317 
  318 
5.4 Offentliggjøring av valgresultat 319 
Valgkomiteen gir resultatet til møteledelsen. Møteledelsen presenterer så resultatet. 320 
Stemmetallene offentliggjøres ikke, men den enkelte kandidat kan etterspørre sitt eget 321 
stemmetall. 322 
  323 
6. Sluttbestemmelser 324 
6.1 Spørsmål som ikke er regulert 325 
Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsorden, eller gjennom vedtektene, 326 
kan årsmøtet med alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde. 327 
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  328 
6.2 Fravikelse fra forretningsorden 329 
Årsmøtet kan, med kvalifisert flertall, endre eller fravike forretningsorden i løpet av møtet, 330 
dersom dette ikke er regulert av vedtektene. 331 
 332 

 333 

 334 

 335 

 336 

 337 

 338 

 339 

 340 

 341 

 342 

 343 

 344 

 345 

 346 

 347 

 348 

 349 

 350 

 351 

 352 

 353 

 354 

 355 

 356 

 357 
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Forslag til saksliste 358 

  359 

1. Konstituering  360 
a. godkjenning av innkalling  361 
b. valg av møteleder  362 
c. valg av referent  363 
d. valg av tellekorps  364 
e. valg av protokollunderskrivere  365 
f. godkjenning av saksliste  366 
g. godkjenning av forretningsorden  367 

2. Årsrapport  368 
3. Beretning fra kontrollkomité   369 
4. Handlingsplan  370 
5. Vedtekter  371 
6. Valgreglement til Studentorganisasjonen Nord 372 
7. Regnskap  373 
8. Budsjett 374 
9. Studentpolitisk plattform  375 
10. Resolusjoner 376 
11. Valg  377 
12. Semesteravgift  378 
13. Spørretimen  379 
14. Eventuelt 380 

 381 

 382 

 383 

 384 

 385 

 386 

  387 
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Sak 2: Årsrapport 388 

Leder fremlegger årsrapport og redegjør for denne. Årsrapporten skal si noe om det 389 
arbeidet som er gjort i året som er gått. 390 
 391 
 392 
 393 
 394 
 395 

 396 
 397 
 398 
 399 
 400 
 401 

Årsrapport 402 

Perioden 2021-22 403 

 404 

 Innledning 405 
Dette dokumentet er laget for å orientere om hva som har vært gjort dette studieåret, hva 406 
som har vært utfordringer og hvilket arbeid som er pågående. Rapporten kan også fungere 407 
som et verktøy for kommende perioder.  408 
 409 
Årsrapporten bygger på halvårsrapporten vedtatt av sentralstyret 08.02.22, og tas til 410 
orientering av årsmøtet. Årsrapporten i sin helhet vedtas av sentralstyret før ny 411 
årsmøteperiode begynner. 412 
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 413 
Innhold i denne halvårsrapporten er inndelt i følgende:  414 

• Handlingsplanen 415 
• Aktivitet gjennom høstsemesteret 416 
• Aktivitet gjennom vårsemesteret så langt 417 
• Sluttkommentarer 418 

 419 
 420 
Handlingsplanen 421 
Gjennom handlingsplanen vedtatt på årsmøtet våren 2021 finner vi SON sine fokusområder 422 
for perioden 2021/2022.  Denne delen inneholder en oppsummering av arbeidet som er 423 
gjort tilknyttet fokusområdene frem til mars 2022. 424 
  425 
Styrking av organisasjon 426 

1.  SON har fått flere henvendelser fra våre samarbeidspartnere Nord universitet og 427 
Studentinord. SON har blitt et naturlig kontaktpunkt for informasjon og prosesser som 428 
man delegerer videre ved behov.  429 

2. SON og regionene har utviklet seg til et godt og forutsigbart samarbeid. SON opplever at 430 
det har blitt lavere terskel når det gjelder kommunikasjon. Det har vært ukentlige 431 
morgenmøter mellom SON og regionslederne. Disse møtene har handlet om statusen i 432 
organisasjonene og regionene.  433 

3. SON har styrket samarbeidet med de tillitsvalgte innad i organisasjonen gjennom:  434 
o Jevnlig kontakt med studentene som sitter i råd, styrer og utvalg. Kontakt har 435 

skjedd i hovedsak gjennom FB-gruppen «Studentvalgte for SON 2021-2022». For de 436 
studentvalgte har SON arrangert ulike møter og samlinger.  437 

o I september var det en opplæring om å sitte i råd, styrer og utvalg.  438 
o I januar var det et møte om generell situasjon og tilbakemeldinger fra 439 

studentvalgte til SON 440 
o I februar var det en studentpolitisk samling  441 

Det har også blitt avholdt møter mellom SON og studentrepresentantene i 442 
universitetsstyret i forkant av deres møter. Her kommer SON med innspill og tanker, 443 
samt får representantene mulighet til å orientere om situasjonen og deres refleksjoner.  444 

4. SON har utarbeidet et nytt forslag til valgreglement for årsmøtet. 445 
 446 

Synlighet og informasjonsarbeid 447 
1. SON har jobbet for å bli mer synlig. Dette arbeidet ser man gjennom SONs sosiale 448 

medier. Det har blitt opprettet en konto på Instagram. Videre har SON vært aktiv på 449 
Facebook og oppdatert nettsiden. SON har også hatt medieoppslag og TV-innslag.  450 
 451 

2. SON har jobbet med å styrke informasjonskanalene ved å holde økende dialog med 452 
studentvalgte. Dette har i hovedsak skjedd gjennom Facebook, men også gjennom 453 
direkte kontakt. På nettsiden har SON lagt ut relevante dokumenter.  454 

 455 
3. SON jobber med en ny nettside som skal være operativ i overgangen april/mai.  456 
4. Fysisk synlighet på studiestedene har vært utfordrende grunnet pandemi. Det har vært 457 

mye usikkerhet rundt fysiske besøk, samt om studenter er til stede på campus eller 458 
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ikke. SON har deltatt på digitale forumer for å ha økt synlighet for de ulike 459 
studiestedene. 460 

5. Strategien for sosiale medier er et løpende arbeid. Dette er første året SON har en 461 
informasjonsansvarlig. Således vil strategien basere seg på erfaringene til 462 
informasjonsansvarlig.  463 

 464 
En sterk studentpolitisk aktør 465 

1. I den studentpolitiske plattformen har SON fokusert på temaet bærekraft. Likevel har 466 
det vært andre saker innenfor plattformen som har blitt jobbet med også.  467 

2. SON har arrangert ulike samlinger for studentvalgte. Samlingene har ført til utveksling 468 
av ideer, erfaringer og muligheter for nettverksbygging på tvers av studiestedene.  469 
o Nestleder har hatt dialog med studentvalgte som sitter i de ulike råd, styrer og 470 

utvalg.  471 
3. SON har samarbeidet med andre studentdemokratier og studentpolitiske 472 

organisasjoner, i hovedsak med og gjennom Norsk Studentorganisasjon.  473 
4. SON har vært i dialog med internasjonalt kontor om forskjellige ordninger som tilbys 474 

ved Nord. Dialogen er fortsatt aktuell, men har blitt satt på pause grunnet 475 
verdensbildet.  476 

5. SON har arbeidet med å opprette samarbeid med fylkeskommunene Nordland og 477 
Trøndelag. SON har fått en kontaktperson i Nordland fylkeskommune. For Trøndelag 478 
sin del har det vært utfordrende, noe SON vil jobbe videre med. 479 

Bedre studentenes hverdag 480 
Studentorganisasjonen i Nord skal: 481 

1. SON har deltatt i arbeidsgruppen sammen med Nord universitet og Studentinord om 482 
ShoT-undersøkelsen. SON har brukt sine sosiale medier for å bevisstgjøre og oppfordre 483 
til å ta undersøkelsen.  484 

2. Gjennom året har det vært en tettere dialog med de studentvalgte for SON. De 485 
studentvalgte er representert for å sikre studentstemmen i de ulike råd, styrer og 486 
utvalg 487 

3. Med tanke på regjeringens studentpakke i forbindelse med pandemien har SON deltatt 488 
i en overordnet gruppe sammen med Studentinord. Hvor vi har jobbet med hvordan 489 
midlene skal brukes.  490 

 491 
Aktivitet gjennom høstsemesteret 492 
I denne delen oppsummerer SON aktiviteten gjennom høstsemesteret. Dette er aktiviteter 493 
som ikke har blitt nevnt tidligere i rapporten, altså aktivitet som ikke ble nevnt i 494 
handlingsplanen.  495 
  496 
Studentorganisasjonen Nord 497 
SON startet virkeperioden med fulltallig styre. På høsten måtte nestleder trekke seg, som 498 
gjorde at SON måtte søke ny nestleder og informasjonsansvarlig i oktober. I november fikk 499 
SON et fulltallig styre igjen, og organisasjonen opplevde en større grad av stabilitet. 500 
Gjennom høsten har SON hatt ukentlige morgenmøter med studentlederne i regionene. I 501 
perioden juli-desember ble det avholdt fem sentralstyremøter. Innkallinger og referat finner 502 
du på hjemmesiden til SON.  503 
  504 
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Studiestarten og fadderperioden ble i år flyttet en uke frem på grunn av koronasituasjonen 505 
og et ønske om flest mulig studenter skulle få ta vaksinen før studiestart. På grunn av 506 
koronasituasjonen ble det holdt daglige møter under fadderperioden med ledelsen, 507 
regionlederne og ledere fra de ulike fadderstyrene. Dette ble gjort for å holde hverandre 508 
oppdatert med viktig informasjon og hvilke tiltak som ble gjort. Dette varte i perioden 509 
16.8.21-27.8.21. En erfaring er å ikke ha disse møtene for tidlig med tanke på at mange 510 
faddere er oppe sent som en konsekvens av arrangementene de gjennomfører og deltar på.  511 
SON har også vært med på et prosjekt fra Sparebank1 Nord-Norge som heter «Unge 512 
stemmer”. Dette er et prosjekt med mål om å gjøre det mer attraktivt for unge voksne å bli 513 
boende i landsdelen. Her jobbet man i forskjellige grupper med for å se på hva som kan 514 
gjøres for å beholde unge voksne i landsdelen. Her var SON-leder med i de forskjellige 515 
prosessene og gruppearbeidet som ble gjort.  516 

 517 
Leder 518 
Eugen Sebastian Hovden Haush inntrådte som leder for Studentorganisasjonen Nord i juli 519 
2021. Under tillitsvalgopplæringen var SON-leder tilstede på samlingene i Bodø, Levanger og 520 
Steinkjer. SON jobber nå sammen med representanter fra Nord universitet, Studentinord og 521 
studentdemokratiet for å forbedre tillitsvalgopplæringen og gjøre den mer strukturert. 522 
Dette er grunnet et ønske om en fast ordning med god struktur. 523 
Utover høsten har leder deltatt på samlinger i regi av Norsk studentorganisasjon (NSO). I 524 
august deltok SON-leder på “Avspark”. I september deltok leder på NSOs ledersamling. I 525 
oktober deltok leder og daværende informasjonsansvarlig, senere SON-nestleder, på NSOs 526 
høstkonferanse. Videre har NSOs internasjonale komité besøkt Nord universitet, avdeling 527 
Bodø. Her deltok leder og nestleder, hvor det ble fortalt hva Nord universitet gjør med 528 
internasjonalisering. 529 
Leder har reist til Vesterålen for å holde innslag under “Heder og Hyllest konferansen”. 530 
Innslaget rettet seg mot ungdommer på videregående skole. Det var mange unge som stilte 531 
spørsmål etter foredraget om studier ved Nord universitet og hvordan studentlivet er. Vi 532 
håper at dette kan ha rekruttert noen til å studere ved Nord. Videre deltok leder på på SIKT-533 
konferansen. SIKT er årlig konferanse initiert av H. K. H. Kronprins Haakon som i 2021 ble 534 
arrangert i Bodø. Formålet er å skape et møtested for unge ledere og talent mellom 20 og 535 
40 år. Leder har også deltatt i møtene til RSA – Råd for samarbeid med arbeidslivet.  536 
Leder jobber også med et annet bærekraftsporsjekt som har som formål om å se på hvilke 537 
vaner studentene har og hva som kan forbedres fra universitetet sin side. Dette prosjektet 538 
vil kunne gi SON informasjon som kan brukes videre. I hovedsak har leder og nestleder vært 539 
involvert i dette arbeidet. Videre har leder hatt møte med SAIH (Studentenes og 540 
akademikerens internasjonale hjelpefond). Under møtet ble det snakket om tieren som SAIH 541 
får av studentene ved Nord universitet når man betaler semesteravgift. SAIH fortalte deres 542 
historie og hva pengene som studentene betaler går til. Videre snakket SAIH om hvordan de 543 
kunne få til mer aktivitet på campus. Møtet ble holdt da det fortsatt var restriksjoner på 544 
campus. I lys av møtevirksomhet har leder også hatt møter med leder for studentliv hos 545 
StudentiNord to ganger i måneden. Dette er møter som man har for å informere hverandre 546 
om hva som skjer. Møtene medfører at man opprettholder en god dialog og holder seg 547 
oppdatert. 548 
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Leder har vært med på ulike sosiale arrangement som SON har blitt invitert til. Dette er 549 
grunnet ønske om økt synlighet for studentene. For å oppsummere har det vært generell 550 
møteaktivitet og daglig drift for leder, noe som tar tid.  551 

 552 
Nestleder 553 
Edward Glorud Sveen ble innvalgt som nestleder for Studentorganisasjonen Nord i 554 
november 2021. Før dette hadde Edward vervet som informasjonsansvarlig. Etter Edward 555 
tok over som nestleder, så har arbeidet i hovedsak dreiet seg om kommunikasjon med 556 
studentvalgte i råd, styrer og utvalg. Kommunikasjonskanalen har hovedsakelig skjedd i FB-557 
gruppen “Studentvalgte for SON 2021-2022», samt på Messenger. I lys av aktivitet så har 558 
nestleder deltatt på NSOs høstkonferanse og møte for NSOs internasjonale komité. 559 
Nestleder har også deltatt innenfor et bærekrafts prosjekt ved Nord universitet. Videre har 560 
nestleder jobbet med en studentpolitisk konferanse. Det var planlagt å avholde en fysisk 561 
konferanse, men vi valgte å avholde en digital samling torsdag 10. februar. Dette var en 562 
samling med studentrepresentanter, hvor det ble utviklet ny studentpolitikk for både Nord 563 
universitet og SON. Annet arbeid som nestleder kan vise til er å bistå informasjonsansvarlig 564 
med innhold på sosiale medier. Her har nestleder bistått i innspilling av videoer som 565 
forklarer ulike råd, styrer og utvalg. I tillegg har nestleder sammen med 566 
informasjonsansvarlig bestilt SON-merch. For NSO sitt årsmøte i april 2022 skal nestleder 567 
være delegasjonsleder.  568 
Avslutningsvis har nestleder deltatt i møteaktiviteter og arbeid som har oppstått. Leder og 569 
nestleder har hatt en god kommunikasjon gjennom hele perioden, da leder har vært flink på 570 
å inkludere nestleder i daglig arbeid. I tillegg har nestleder vært aktiv når det gjelder verving.  571 
 572 
Tidligere nestleder (juli-september 2021) har utarbeidet ti tips for studenter som er 573 
leietakere. Dette ble lagt ut på sosiale medier, samt nettsiden til SON. Dette er dokument 574 
som er ment å gi enkel informasjon om rettigheter man har når man leier bolig. 575 
 576 
Informasjonsansvarlig 577 
Lisa Sofie Pleym Olsen ble ny innvalgt i november som informasjonsansvarlig i 578 
Studentorganisasjonen Nord. Det informasjonsansvarlig jobber med er å rydde i nettsiden, 579 
samt være med på å utvikle den nye nettsiden som er i samarbeid med Nord sine nettsider. 580 
Jobber videre med en markedsføringsstrategi for organisasjonen. Prøver videre å utrette en 581 
plan for å engasjere studentledere og linjeforeninger i Levanger, Mo, Namsos og Stjørdal for 582 
å dele informasjon og hendelser som skjer ved de forskjellige studiestedene. På grunn av at 583 
hele styret i SON sitter i Bodø er det ikke like lett å få med seg arrangementer f.eks. som er 584 
relevante å poste og informere alle studentene på de ulike studiestedene for hva som 585 
foregår.  586 
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Informasjonsansvarlig har jobbet med å bygge opp sosiale medier til Studentorganisasjonen 587 
Nord. Det har blitt opprettholdt jevnlig aktivitet på sosiale medier. Her har vi blant annet 588 
delt fra ulike aktiviteter på Nord universitet sine campuser. Vi har ønsket og forsøkt å dele 589 
fra de ulike campusene, men det har vært mye dominert fra Bodø. Likevel så har vi jevnlig 590 
bedt om materiale å publisere fra de andre studiestedene. 591 
  592 
Studentpolitisk ansvarlig 593 
Amund Stenland inntrådte som studentpolitisk ansvarlig i Studentorganisasjonen Nord i juli 594 
2021. Arbeidet til Amund har vært varierende. En av arbeidsoppgavene har vært å jobbe 595 
med fylkeskommunen for å forbedre kollektivtilbudet for studentene, spesielt i Nordland, da 596 
det er de som har det dårligste økonomiske tilbudet. Det er en del av den studentpolitiske 597 
plattformen som årsmøte bestemte at det er ønske om å øke aldergrensen for 598 
studentbilletter i kollektivtrafikken til 35 år. Studentpolitiskansvarlig har også jobbet med 599 
skriv og forsøkt å hente ut informasjon om hvor godt denne billetten vil treffe. 600 
Studentbilletten som tilbys til studenter i Nordland er ikke gyldig for over en tredjedel av 601 
studenter. En aldersgrense på 35 ville hjulpet dette tallet, men arbeidet har som mål å få 602 
fjernet aldersgrensen i sin helhet, en student er en student uavhengig av alder. 603 
  604 
Studentpolitisk ansvarlig har også deltatt i styringsgruppen for praksis på universitetet. Her 605 
har målet vært å forbedre praksis samt også å utvide tilbudet som er. Gruppen ønsker, og 606 
jobber for at praksis skal tilbys flere utdanninger en det gjøres i dag. Videre har 607 
studentpolitisk ansvarlig forsøkt å komme i kontakt og opprette en kontaktperson for 608 
Trøndelag fylkeskommune. Det ser ut som de nå har startet prosessen med å hjelpe oss med 609 
dette. Det er mulighet for at det blir aktuelt å stille dem de samme spørsmål som Nordland 610 
har fått angående studentbillett. 611 

  612 
Aktivitet gjennom vårsemesteret så langt 613 
I denne delen oppsummerer SON aktivitet som har blitt gjennomført så langt i 614 

vårsemesteret. Kapittelet vil bli inndelt i avsnitt som gjelder SON som en enhet, og ikke for 615 

hva hvert verv har gjort. I likhet med kapittelet om aktivitet gjennom høstsemesteret nevnes 616 

aktivitet som ikke er nevnt tidligere, altså ikke nevnt i handlingsplanen 617 

 618 

Studentorganisasjonen Nord 619 

Vårsemesteret startet med koronarestriksjoner og pålagt hjemmekontor. Likevel fortsatte 620 

den daglige driften heldigitalt, selv om restriksjonene satte en demper på aktiviteten. 621 

På vårsemesteret har SON jobbet med å forberede dialogen mellom SON, Nord universitet 622 
og Studentinord. Det er flere grupper og forum som leder har blitt en del av. Leder er med i 623 
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sekretariatet for digitalisering ved Nord og styringsgruppen for nye nettsiden til Nord. 624 
Leder og studentpolitisk ansvarlig er også med i et større prosjekt som heter Prosjekt: 625 
Bærekraft i Nord. Bærekraft i Nord er et prosjekt som vil fortsette ut året. Dette betyr at 626 
neste styre som kommer vil måtte fortsette arbeidet i sin periode.  627 
Leder har deltatt i møter med studenter fra Trøndelag som SOT har arrangert. Dette har 628 
vært et fint forum å ta en del i, ved at vi har fått snakket om SON og hva vi gjør. Mye av 629 
fokuset har vært på å fortelle om SON og verve til årsmøte.  630 
 631 
Ukraina-Russland situasjonen og krisestab  632 
På grunn av situasjonen mellom Ukraina og Russland har leder vært med i krisestaben som 633 
ble opprettet for denne situasjonen. Gruppen tar for seg situasjonen, men har hovedfokus 634 
på hvordan ta vare på de pårørte studentene og ansatte ved universitetet. Denne gruppen 635 
har ukentlige møter.  636 
 637 
Norsk studentorganisasjon (NSO) 638 
Norsk studentorganisasjon har arrangert flere medlemslagsmøter hvor vi har vært med og 639 
deltatt aktivt. På vårsemesteret vil SON delta på NSOs landsmøte i april 2022. 640 
 641 
KD-midler 642 
Nord universitet og Studentinord har fått utdelt en ny runde med midler fra 643 
kunnskapsdepartementet. Leder sitter i styringsgruppen om KD-midlene ved Studentinord. 644 
SON håper at disse midlene vil hjelpe studentene og stimulere til aktivitet. I lys av Nord 645 
universitet og KD-midlene, så har leder deltatt i dialog for å diskutere forslag på hva KD-646 
midlene kan bli brukt på.  647 
 648 
ShoT-utvalget 649 
Leder har sittet i studentenes helse og trivselsundersøkelse (ShoT)- utvalg. Dette har vært 650 
en gruppe bestående av representanter fra Nord, Studentinord og SON om hvordan 651 
aktiviteten rundt denne undersøkelsen har vært. Gruppen vil fortsette å jobbe sammen om 652 
ulike tiltak når man får svarene fra undersøkelsen til høsten. Når resultatene kommer i 653 
høst, vil det være viktig å jobbe med tiltak i samarbeid med Studentinord og Nord om hva 654 
som kan gjøres. SON har delt og oppfordret på sosiale medier om å ta ShoT-undersøkelsen.  655 
 656 
Kulltillitsvalgtopplæring 657 
Kulltillitsvalgtopplæring er et prosjekt som tar for seg hvordan vi best mulig kan lære opp 658 
nye kulltilitsvalgte. Hvordan det kan utvikles et godt system som kan brukes ved alle 659 
studiestedene ved Nord og få til noe felles retningslinjer slik at man lærer mye av det 660 
samme. Dette prosjektet vil bli prøvd ut til høsten under opplæringen av kulltillitsvalgte.  661 
 662 
Studiested Nesna 663 
Det har vært mye snakk om studiested Nesna. SON har ikke hatt så mye med dette å gjøre, 664 
utenom at vi har tilbyd hjelp til Nord universitet. Det har vært en uoversiktlig situasjon hvor 665 
SON har stått utenfor og ventet på informasjon. Hvordan alt blir til høsten er i skrivende 666 
stund usikkert, men vi vil hjelpe til så godt vi kan.  667 
 668 
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Rekruttering 669 
Jevnlig rekruttering har vært utfordrende. SON har fokusert å rekruttere gjennom videoer 670 
som forklarer SONs råd, styrer og utvalg. Disse videoene har blitt publisert på SONs sosiale 671 
medier. Vi har prøvd å komme i kontakt med studenter utenfor Bodø ved å bli med i 672 
digitale møter og forumer. SON har også stått på stand på campus Bodø. Likevel opplever 673 
SON at det er utfordrende å rekruttere til enkelte verv.  674 

 675 
Sluttkommentar 676 
Pandemien har åpenbart påvirket aktiviteten til organisasjonen. For SON sin del vil vi være 677 
med i flere spennende prosesser som er i gang frem til en ny årsmøteperiode kommer. 678 
Høsten har vært lærerik og SON tar med seg erfaringene videre inn til vårsemesteret.  679 
Vårsemesteret har hittil vært et semester preget av gjenåpning og møter. SON håper på at 680 
samfunnet holder seg åpent og at alle studenter får en god og trygg eksamensperiode.  681 
Mange studenter har opplevd å planlegge arrangementer, for deretter at det ble avlyst. 682 
Likevel håper SON at selv om mange har opplevd å måtte avlyse arrangementer at dere 683 
fortsatt vil engasjere dere og skape aktivitet. 684 
Til tross for at det fortsatt er pandemi, mener SON at studentene har vært flinke til å 685 
arrangere masse både fysisk og digitalt. SON ønsker å takke alle studenter som har skapt en 686 
best mulig studietid for alle studenter ved Nord universitet.  687 

En oppfordring til slutt er at alle studentorganisasjoner og frivillige foreninger tar vare på 688 
seg selv og hverandre.  689 

 690 
Årsrapporten vil i sin helhet bli vedtatt på slutten av året.  691 
Innstilling til vedtak: Årsrapporten tas til orientering og dokumentet redigeres noe etter 692 
innspill fra Bodødelegasjonen før publisering. 693 
 694 
Vedtatt. 695 
 696 
 697 
 698 

 699 

 700 

 701 

 702 

 703 

 704 

 705 
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Sak 3: Beretning fra kontrollkomiteen 706 
Kontrollkomiteen skal kontrollere at organisasjonens styringsdokumenter blir fulgt i alle 707 
organisasjonens organer. Dersom det oppstår tvil om tolkningen av styringsdokumentene i 708 
organisasjonen, skal kontrollkomiteen uttale seg om tolkningen. Komiteen fungerer også 709 
som en støttefunksjon for organisasjonen i ulike saker. Kontrollkomiteen avlegger årlig 710 
rapport på årsmøtet. 711 
  712 
Beretningen fremlagt i møtet. 713 

  714 
Innstilling til vedtak: Beretningen tas til orientering 715 
Vedtatt 716 

  717 
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Sak 4: Handlingsplan 718 
Handlingsplanen er et dokument som sier hva organisasjonen skal fokusere på i perioden 719 
som kommer. Den setter kursen for organisasjonen videre, men skal ikke være en 720 
begrensning for organisasjonens arbeid. 721 

 722 

Handlingsplan 2022-2023 723 

Handlingsplan for Studentorganisasjonen Nord 724 

Synlighet og informasjon 725 

Studentorganisasjonen Nord skal:  726 

- Ha et sterkt fokus på oppbygging og synliggjøring av organisasjonen 727 
- Styrke informasjon om SON til de ulike regionene 728 
- Styrke kompetansen om studentdemokratiet internt hos Nord universitet og 729 

Studentinord 730 

 731 

Organisasjon 732 

Studentorganisasjonen Nord skal:  733 

- Ha et overordnet mål om økt representasjon fra regionene til råd, styrer og utvalg 734 
o Arrangere samlinger for studentvalgte 735 

- Ha mål om å arbeide frem god organisasjonskultur 736 
- Fokusere på å bygge opp Studentorganisasjonen Helgeland 737 
- Fokusere på å styrke Studentorganisasjonen Trøndelag 738 
- Opprettholde og styrke den interne kommunikasjonen i organisasjonen 739 

o Ha en aktiv rolle overfor de studentvalgte i råd, styrer og utvalg 740 
o Opprettholde kommunikasjon med studentvalgte innenfor råd, styrer og 741 

utvalg 742 

Studentpolitikk 743 

Studentorganisasjonen skal: 744 

- Arbeide for et tettere samarbeid med fylkeskommunene Trøndelag og Nordland 745 
- Ha samlinger med studentvalgte for å utforme studentpolitikk 746 

 747 

Forslagstiller: SON-styret 748 

Forslag til vedtak: Handlingsplanen blir vedtatt 749 

Ikke vedtatt 750 

 751 
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Forslag til ny Handlingsplan fremlagt. 752 

Vedtak: Ny handlingsplan vedtatt, sentralstyret får tillatelse til å gjøre redaksjonelle 753 
endringer. 754 

Vedtatt. 755 

Handlingsplan 2022-23 756 
Handlingsplan for Studentorganisasjonen Nord 757 

 758 
Styrking av organisasjonen 759 
Studentorganisasjonen i Nord skal: 760 

- Bistå i oppbyggingen av Studentorganisasjonen Helgeland 761 
- Bistå i videreutviklingen av Studentorganisasjonen Trøndelag 762 
- Opprettholde og styrke den interne kommunikasjonen i organisasjonen 763 

o Ha en aktiv rolle overfor de studentvalgte i råd, styrer og utvalg 764 
- Arbeide for bredere deltakelse fra de ulike regionene i råd, styrer og utvalg 765 
- Arbeide for at det skal være attraktivt å engasjere seg i de ulike leddene i 766 

organisasjonen 767 
 768 

Synlighet og informasjonsarbeid 769 
Studentorganisasjonen i Nord skal: 770 

- Arbeide for at alle studenter har kjennskap til SON og organisasjonens virke 771 
- Bidra til å styrke om studentdemokratiet internt hos Nord universitet og 772 

Studentinord 773 
- Bidra til å styrke kompetansen om studentdemokratiet internt hos Nord Universitet 774 

og Studentinord 775 
- Fortsette arbeidet med utvikling av en nettside som samler informasjon om 776 

studentdemokratiet 777 
- Styrke sin fysiske synlighet ved å besøke alle studiesteder og informere om aktivitet 778 

og arbeid 779 
- Utarbeide en strategi for bruk av sosiale medier 780 
- Arbeide for et gjensidig samarbeid med kommunikasjonsenheten ved Nord 781 

universitet for å få ut viktig informasjon til studentene, og kompetansedeling 782 
 783 
En sterk studentpolitisk aktør 784 
Studentorganisasjonen i Nord skal: 785 

- Være en tydelig og samlet studentstemme 786 
- Ta plass og være aktiv i aktuelle arenaer med mål om å effektivt kommunisere vår 787 

politikk og synspunkter 788 
- Bidra til nettverksbygging og samarbeid for studenter på tvers av studiesteder og 789 

studieretninger  790 
- Øke samarbeidet med andre studentdemokratier og studentpolitiske organisasjoner 791 
- Arbeide videre med å opprette samarbeid med fylkeskommunene  792 
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 793 
Bedre studentenes hverdag 794 
Studentorganisasjonen i Nord skal: 795 

- I samarbeid med Nord og Studentinord, sørge for tiltak ut fra resultatene av SHOT-796 
undersøkelsen 797 

- Arbeide aktivt med å styrke kommunikasjonen mellom studentene og Nord 798 
universitet 799 

- Være tett koblet på utdelingen av kunnskapsdepartementets midler i samarbeid med 800 
Nord universitet og Studentinord 801 

- Aktivt arbeide for å kunne realisere Studentinords strategi for økt studentvelferd 802 
- Bidra til å sette søkelys på og skape levende studiesteder i samarbeid med Nord 803 

universitet og Studentinord 804 
- Være en aktiv bidragsyter i tillitsvalgtopplæringen 805 

 806 

 807 

 808 

 809 

 810 

 811 

 812 

 813 

 814 

 815 

 816 

 817 

 818 

 819 

 820 

 821 

 822 

 823 

 824 

 825 

 826 

 827 

 828 
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 829 

 830 

 831 

 832 

 833 

 834 

Sak 5: Vedtekter 835 
Revidering gjennomføres for å gjøre endringer, korrigeringer og oppdateringer i 836 
organisasjonens vedtekter. 837 
Ingen forslag til vedtektsendringer er innsendt. 838 
 839 
Årsmøtet ble spurt om å åpne for å behandle en innsendt sak om endring av vedtekter.  840 
Dette ble godkjent. 841 
 842 
Punkt 5.4: Stryke: "Fullstendige saksdokumenter sendes ut senest én uke før årsmøtet"  843 
 844 
Endre fra: "Innkalling og saksliste sendes ut innen 2 uker før årsmøtet" til "Innkalling og 845 
fullstendige sakspapirer offentliggjøres innen 2 uker før årsmøtet"  846 
 847 
Punkt 5.7: Legge til: "Disse sakene skal offentliggjøres senest 7 dager før årsmøtet" etter 848 
"Frist for å sende inn saker og forslag til årsmøtet er 10 dager før møtet" 849 
 850 
Vedtak: Innsendt forslag vedtas 851 
Vedtatt. 852 
 853 

 854 

 855 
 856 
 857 
 858 
 859 
 860 
 861 
 862 
 863 
 864 
 865 
 866 

 867 
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 868 
Sak 6: Valgreglement til Studentorganisasjonen Nord  869 

 870 
Generelle bestemmelser: 871 
Valgreglementet setter rammene for, og regulerer gjennomføring av valg i 872 
Studentorganisasjonen Nord. Herunder valgkomiteens mandat og generelle valgprosedyrer. 873 
Dette reglementet gjelder for tillitsverv i Studentorganisasjonen Nord. Herunder styret i 874 
SON, tilhørende råd, styrer og utvalg, samt studentrepresentanter i Studentinord.  875 
Valgkomiteens mandat (VK) 876 
Valgkomiteen velges på Studentorganisasjonen Nord sitt årsmøte og består av minst tre 877 
medlemmer og minimum fra to regioner. Valgkomiteen konstituerer seg selv og har en 878 
virkeperiode fra 1. juli til 30. juni. Valgkomiteen har innstillende myndighet i valgsaker. 879 
Leder av Studentorganisasjonen Nord har ansvaret for at valgkomiteen har trygghet, 880 
kompetanse og nødvendige ressurser til å utøve sitt mandat.  881 
 882 
Valgkomiteen skal:  883 

- Finne og vurdere kandidater til valg som gjennomføres på årsmøtet og 884 
suppleringsvalg.  885 

- Forberede valgsaker 886 
- Holde styret orientert om sitt arbeid 887 
- Gjøre likeveiende vurderinger av samtlige kandidater som stiller til valg 888 
- Valgkomiteen skal i samråd med sittende styre i SON utforme en mal for 889 

valgsøknader 890 

I arbeid med vurdering av kandidater skal valgkomiteen:  891 
- Valgkomiteen skal etterstrebe bred representasjon hvor dette er hensiktsmessig. 892 

Dette gjelder faktorer som studiested, studieretning, kjønn, alder og andre 893 
inkluderende faktorer  894 

- Gi tilbakemeldinger til kandidatene som stiller  895 
- Komme med en innstiling til valgsaker 896 

 897 
Valgbarhet:             898 
Valgbare er de som er studenter ved Nord universitetet når valget finner sted. Dette er 899 
hovedregelen, men det kan gjøres unntak ved enkelttilfeller. For å kunne velges til verv i 900 
Studentorganisasjonen Nord og til verv i råd, utvalg og styrer må kandidaten melde sitt 901 
kandidatur til fristene som gis i forkant av valg. Under valgsaker gis det mulighet til å melde 902 
sitt kandidatur, dersom dette ikke allerede er gjort innen gitt frist. Men, det uten å bli 903 
vurdert eller innstilt av valgkomiteen.  904 
 905 
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Valgforberedelser:  906 
Valg skal kunngjøres i god tid før årsmøtet og senest samtidig som kunngjøringen av 907 
årsmøtet som har frist 8 uker før årsmøte skal avholdes jfr. Paragraf 5.4 i vedtektene.  908 
Dersom medlemmer i valgkomiteen er uenige i innstillingen til flertallet i komiteen, kan 909 
vedkommende ta ut dissens. Dette legges frem ved presentasjonen av innstillinger.  910 
 911 
Innstillingene til styret i SON skal offentligjøres senest en uke før valget. Innstillingene til 912 
råd, styrer og utvalg skal senest offentligjøres fire dager før årsmøtet.   913 
 914 
Informasjon om valg, ledige verv og prosess ved valg skal gjøres tilgjengelig for at alle 915 
studenter ved Nord universitet finner lik informasjon og har lik tilgang til dette. 916 
Informasjonen skal distribueres på en slik måte at den er lett å finne.  917 
Informasjonen skal inneholde:  918 
 919 

- Hvilket verv som er utlyst        920 
- Hva vervet inneholder 921 
- Hvorvidt det er godtgjørelse eller lønn for vervet      922 
- Varighet på verv    923 
- Når valgt kandidat inntrer vervet     924 
- Hvordan man stiller til valg         925 
- Frist for vurdering av valgkomité         926 
- Når innstilling offentliggjøres 927 

 928 
Gjennomføring av valg 929 
Valgkomiteen skal fremlegge sin innstilling til hvert enkelt verv, og redegjørelse for prosess 930 
og innstillingen som fremmes.  931 
Valg skal gjennomføres i tråd med vedtatt forretningsorden for det aktuelle møtet. Man kan 932 
fremme sitt kandidatur eller et kandidatur på vegne av andre. Det må gjøres før valgtalene 933 
til det aktuelle valget.  934 
Alle personvalg med mer enn én kandidat skal valget foregå skriftlig.  935 
Ved stemmelikhet med flere kandidater enn plasser, elimineres den kandidaten med færrest 936 
stemmer, frem til man har oppnådd alminnelig flertall. Ved stemmelikhet mellom to 937 
kandidater til én plass, skal det utstedes nyvalg. Dersom nyvalget også ender med 938 
stemmelikhet, og det fremlegger, skal valgkomiteens innstilling gjelde. Dersom en innstilling 939 
ikke fremlegger skal valget avgjøres ved loddtrekning.  940 
 941 
 942 
 943 
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Suppleringsvalg  944 
Dersom noen må fratre verv eller verv ikke fylt etter ordinær valgprosess, skal det 945 
gjennomføres suppleringsvalg. Prosessen avhenger av fullmakter som eventuelt er gitt av 946 
årsmøte, men valgkomiteen bør inkluderes i prosessene. Informasjon ut på lik linje som ved 947 
utlysning av andre verv.  948 
 949 
Endringer og tillegg 950 

- Endringer i reglementet kan gjennomføres med 2/3 flertall på årsmøtet 951 
- Dersom et spørsmål ikke er regulert i dette reglementet eller gjennom vedtektene, 952 

kan årsmøtet med alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde 953 
- Endringer i reglementet er gjeldende fra dagen etter endringene er vedtatt 954 

 955 
Definisjoner 956 

- Alminnelig flertall er oppnådd dersom det blant de avgitte stemmene er flere for enn 957 
mot forslag og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer 958 

- Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50% av de tilstedeværende 959 
stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget 960 

- Kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 2/3 av de tilstedeværende 961 
stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget 962 

- ¾ kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn ¾ av de tilstedeværende 963 
stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget 964 

Forslagstiller: SON-styret 965 
 966 
Forslag til vedtak: Valgreglementet blir vedtatt og erstatter det gamle valgdokumentet 967 
 968 
Ikke vedtatt 969 
 970 

3 nye forslag ble lagt frem. 971 

Legge til : 972 

Valgbare kandidater er studenter som innehar studentstatus når valget finner sted, og som er 973 

studenter i virkeperioden.  974 

Legge til (Etter setning 1 i valgbarhet): 975 

Dersom studenten velger å avslutte sitt studie eller mister studieretten så opphører studenten sitt verv 976 

Endre fra: 977 

«Prosessen avhenger av fullmakter som eventuelt er gitt av årsmøte, men valgkomiteen bør 978 

inkluderes i prosessene» 979 

Endre til: 980 
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«Sentralstyret får myndighet til å supplere ved sentralstyrevedtak. Valgkomiteen skal inkluderes i alle 981 

valg.» 982 

 983 

Vedtak: Valgreglementet vedtas med de endringer som fremkom på årsmøtet 984 

Vedtatt  985 
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Sak 7: Regnskap 986 
I denne saken gjennomgår vi regnskapet for året 2020-2021, som er ferdig revidert.  987 
Organisasjonskonsulenten redegjøre for organisasjonens forbruk så langt denne perioden. 988 
Vi bruker KPMG som revisor, og dette må velges årlig av årsmøtet. 989 
  990 
Saksvedlegg ligger i saksmappen. 991 
  992 
Revidert regnskap for året 2020-2021 fremlegges. 993 
Organisasjonskonsulent redegjør for forbruk så langt inn i regnskapsåret. 994 
Forslag til revisor: KPMG. 995 
  996 
Innstilling til vedtak: Revidert regnskap for året 2020-2021 godkjennes. Rapporten tas til 997 
orientering. KPMG valgt som revisor. 998 

Vedtatt 999 

 1000 

  1001 
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Sak 8: Budsjett 1002 

Forslagstiller: Sentralstyret 1003 

 1004 

Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas  1005 
Ikke vedtatt 1006 

 1007 

 1008 

 1009 

 1010 

 1011 

 1012 

 1013 

 1014 

 1015 

 1016 

 1017 

 1018 
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Nytt budsjettforslag fremlagt for årsmøtet 1019 

Vedtak: Nytt budsjettforslag vedtas med de endringer som fremkom i møte 1020 

Vedtatt 1021 

 

Budsjett SON 2022/2023 
Inntekter  Notat 
Grunnstøtte fra Studentinord kr 1 350 000,00  
Grunnstøtte fra Nord universitet kr 3 000 000,00  
Sum inntekter kr 4 350 000,00  
Grunnstøtte   
Region Bodø -kr 1 374 622,00  
Region Helgeland -kr 309 163,00  
Region Trøndelag -kr 848 271,00  
Sum grunnstøtte -kr 2 532 056,00  
Lønnskostnader   
Lønnede verv -kr 522 568,85  
Sum lønnskostnader -kr 522 568,85  
Støtte fadderperioden   
Region Bodø -kr 110 000,00  
Region Helgeland -kr 60 000,00  
Region Trøndelag -kr 135 000,00  
Sum fadderperioden -kr 305 000,00  
Driftskostnader   
Årsmøte -kr 120 000,00  
Sentralstyremøter -kr 40 000,00  
Administrasjon -kr 25 000,00  
Reisekostnader -kr 30 000,00  
Økonomi og revisjon -kr 80 000,00  
Organisasjonsutvikling -kr 130 000,00 100 000 fra egenandel 
Overlappsperiode -kr 20 000,00 fra egenandel 
Sentralstyrekostnader -kr 20 000,00 fra egenandel 
Avsetninger -kr 87 000,00 står i samarbeidsavtalen 
Sum driftskostnader -kr 552 000,00  
Særskilte arrangementer   
Velkomsten -kr 75 000,00  
Fadderordningen -kr 100 000,00  
UKA -kr 150 000,00  
GAID -kr 100 000,00  
Avslutning av fadderperioden i Bodø -kr 100 000,00  
Avslutning av fadderperioden på Helgeland -kr 50 000,00  
Sum særskilte arrangementer -kr 575 000,00  

   
Totale kostnader -kr 4 486 624,85  

   
Budsjettert resultat: -kr 136 624,85  
   
   
   
   

   1022 
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Sak 9: Studentpolitisk plattform  1023 

 1024 

Studentpolitisk plattform er dokumentet som sier hva Studentorganisasjonen Nord mener 1025 
om forskjellige temaer. Vi ønsker å legge til tre punktet i plattformen.  Punktene: Alle 1026 
studiestedene ved Nord universitet skal ha mulighet til utlån av el-sykkel og ladestasjon til 1027 
disse og Nord universitet skal ha et gjenvinningsrom, der studenter har mulighet til å legge 1028 
fra seg brukte møbler som kan gis videre vil gå under temaet bærekraft. Punktet: Nord 1029 
universitet skal tilby økende grad av praksis i utlandet blir lagt under internasjonalisering.  1030 

Forslagstiller: SON-styret 1031 

Forslag til vedtak: Legg inn punktene i studentpolitisk plattform.  1032 

• Alle studiestedene ved Nord universitet skal ha mulighet til utlån av el-sykkel og 1033 
ladestasjon til disse.  1034 

• Nord universitet skal tilby økende grad av praksis i utlandet  1035 
• Nord universitet skal ha et gjenvinningsrom, der studenter har mulighet til å legge fra 1036 

seg brukte møbler som kan gis videre 1037 

Ikke vedtatt 1038 

Nytt forslag: 1039 

 Legg inn punktene i studentpolitisk plattform.  1040 

• Alle studiestedene ved Nord universitet skal ha mulighet til utlån av el-sykkel og 1041 
ladestasjon til disse.  1042 

• Nord universitet skal tilby økende grad av praksis i utlandet  1043 
• Nord universitet skal ha et gjenvinningsrom per studiested, der studenter har 1044 

mulighet til å legge fra seg brukte møbler og utstyr som kan gis videre 1045 
 1046 
 1047 

Vedtak: Nytt innsendt forslag vedtas. 1048 
Vedtatt 1049 
 1050 
 1051 

 1052 

 1053 

 1054 

 1055 
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Sak 10: Resolusjoner 1056 
  1057 
Behandling av resolusjoner innsendt før fristen. 1058 
Ingen resolusjoner innsendt før fristen eller under årsmøtet. 1059 
  1060 
Vedtak: ingen resolusjoner behandlet. 1061 
Ikke vedtatt. 1062 
 1063 
Årsmøtet ble spurt om å åpne for å behandle en innsendt resolusjon.  1064 
Dette ble godkjent. 1065 
 1066 
1 innsendt resolusjon. 1067 
 1068 
Betalt for faktisk arbeid 1069 
 1070 

Nord universitet har flere råd og utvalg hvor studentene får direkte medvirkning gjennom 1071 

studentrepresentanter valgt av årsmøtet til Studentorganisasjonen Nord. Disse rådene og 1072 

utvalgene skal ivareta Nord universitets og studentenes interesser når det kommer til 1073 

læringsmiljø, utdanningstilbud, aktiviteter tilknyttet internasjonalisering og andre saker som 1074 

angår studentene direkte eller indirekte.  1075 

For at studentrepresentantene skal kunne delta aktivt i meningsutvekslingene og være med 1076 

på å fatte vedtak på riktige premisser, så må den fastsatte forberedelsestiden samsvare med 1077 

den faktiske arbeidsmengden. Møtegodtgjørelsen for studentrepresentanter er fastsatt 1078 

gjennom Statens personalhåndbok 2022 punkt 10.14.2 Godtgjøring til leder, medlemmer og 1079 

sekretærer i statlige utvalg, hvor timesatsen er på 499,- pr. time. Slik det er i dag får 1080 

studentrepresentantene to timer med forberedelse uavhengig av hvor mye eller lite 1081 

sakspapirer det er. Studentorganisasjonen Nord mener at studentrepresentantene må få 1082 

betalt for arbeidet som gjøres og forventes av dem. Studentrepresentantene må i flere 1083 

tilfeller i dag forberede seg utover forberedelsestiden uten å få betalt. Dette resulterer i at 1084 

noen ikke leser resten av papirbunken etter at forberedelsestiden har gått ut eller at noen 1085 

utvalg velger å fordele sakene seg imellom. I noen råd og utvalg rekker man bare å skumme 1086 

raskt igjennom halvparten av sakspapirene i løpet av denne tiden.  1087 

For å kunne sikre at vedtakene som blir gjort i råd og utvalg er gjort på bakgrunn av at 1088 

representantene møter godt forberedt, har deltatt aktivt i meningsutvekslingene og 1089 
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diskusjonene, er vi avhengig av at studentene gis mulighet til dette. For at dette skal være 1090 

mulig må studentene få betalt for det faktiske arbeidet som kreves og forventes. 1091 

Studentorganisasjonen Nord mener at: 1092 

- Studentorganisasjonen Nord skal kartlegge behovene for å justere 1093 

forberedelsestiden til råd og utvalg slik at den samsvarer med faktisk arbeidsmengde 1094 

- Studentrepresentantene i råd og utvalg skal få betalt for forberedelsestiden de 1095 

bruker 1096 

 1097 
 1098 
Vedtak :Resolusjon: Betalt for faktisk arbeid vedtas 1099 
 1100 
Vedtatt 1101 
 1102 

 1103 

 1104 

 1105 

 1106 

 1107 

 1108 

 1109 

 1110 

 1111 

 1112 

 1113 

 1114 

 1115 

 1116 

 1117 

 1118 

 1119 

 1120 

 1121 
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Sak 11: Økning av semesteravgiften 1122 
 1123 

Semesteravgiften i dag er på følgende 725kr. Denne fordeles på følgende måte: 1124 

• Kroner 530,- i semesteravgift til Studentinord. 1125 

• Kroner 175,- i avgift til KOPINOR. Avgiften dekker kostnader ved bruk av opphavsrett-1126 

beskyttet materiale i undervisningssammenheng. 1127 

• Kroner 20,- i støtte til SAIH. SAIH er Studentenes og akademikernes internasjonale 1128 

hjelpefond. Sistnevnte er frivillig å betale, og hvis du ikke vil gi din støtte endrer en beløpet 1129 

fra kr. 725,- til kr. 705,- 1130 

  1131 

Studentinord ønsker å øke semesteravgiften til Studentinord fra 530,- til 600,- for å 1132 

styrkevelferdstilbudet til studenter. Etter ønske fra studentorganisasjonen vil vi 1133 

også undersøke mulighetene for å øke semesteravgiften opp til kr 620,- for å videreutvikle 1134 

studenthus og studentidretten på de ulike studiestedene. Men vi vil gjøre oppmerksom på 1135 

at det høyeste nivået på semesteravgift i Norge, som vi pr. dato kjenner til – er kr 600. Det 1136 

må tas et forbehold om godkjenning hos Kunnskapsdepartementet for en økning opp til et 1137 

nivå på kr. 620. 1138 

  1139 
En økning på kr 70 (opprinnelig forslag) vil gi en semesteravgift til studentinord pr student 1140 
på kr 600,- ( totalt 795,-). Dette gir oss mulighet til å finansiere følgende: 1141 
Studentrådgiver i 100% stilling 1142 

·         vil kunne "produsere" nesten 400 individuelle samtaler, 2 - 4 grupper, 4-5 kurs og 1143 
oppfølging av Peer support, andre arrangement for alle studentene samt 1144 
informasjon til alle nye studenter 1145 

Studentvert i 100% stilling 1146 
·         vil kunne «produsere» en grundig forståelse og innsikt i studentidretten ved Nord 1147 

universitet, og kunne være en samarbeidspartner og kontinuitetsbærer for 1148 
studentidrettslag. Studentverten kan være en samarbeidspartner for 1149 
studentdemokratiet på arrangementer samt bidra til flere tiltak og mer aktivitet 1150 
sammen med studentforeninger. I tillegg vil en studentvert kunne gi tilbud om 1151 
digitale sosiale arrangementer som quiz og andre digitale treffpunkter, samt 1152 
produsere kurstilbud for studentdemokratiet. 1153 

En ekstra økning på ytterligere kr 20,- , altså 620,- til studentinord (totalt 815,-) vil også gi 1154 
mulighet for øremerkede midler til 1155 
  1156 

·         Studenthus 1157 
·         Studentidrett 1158 

  1159 
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Forslagstiller: Studentinord 1160 
 1161 
Forslag til vedtak: Årsmøtet til Studentorganisasjonen Nord støtter at andelen av 1162 
semesteravgiften til Studentinord økes til 620kr, der 10 kr øremerkes til studenthus og 1163 
10kr øremerkes til studentidrett 1164 
 1165 
 1166 
Vedtatt 1167 
 1168 

 1169 

 1170 

 1171 

Sak 12: Valg 1172 
 1173 

Årsmøte skal velge inn det nye styret og representanter i råd, styrer, utvalg for 1174 

Studentorganisasjonen Nord.  1175 

 1176 

Valgkomiteen fremlegger sin innstilling til valg.  1177 

 1178 

Valg av sentralstyre: 1179 

Leder 1180 

Vedtak: Chanice Sørli Johansen  1181 

Valgt 1182 

Nestleder 1183 

Vedtak: Grete Beate Sunnset  1184 

Valgt 1185 

Studentpolitisk ansvarlig 1186 

Vedtak: Jordy Lokhorst  1187 

Valgt 1188 

Informasjonsansvarlig 1189 

Vedtak: Henrik Storbakk Jensen 1190 

Valgt  1191 

 1192 

 1193 
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 1194 

Valg til råd og utvalg 1195 

Universitetsstyret 1196 

2 faste representanter 1197 

Vedtak: Haldor Melby og Emelie Johanne Johansen 1198 

Valgt 1199 

 1200 

2 vararepresentanter 1201 

Vedtak:  1202 

Edward Glorud Sveen og Ellen Høvstad Vågen 1203 

Valgt 1204 

 1205 

Styret i Studentinord 1206 

2 faste representanter for 2 år 1207 

Vedtak: Vilde Gjevestad og Adrian Kirkeby Reftun 1208 

 Valgt 1209 

2 vararepresentanter for 1 år 1210 

Vedtak: Stine Sæthre, David Aleksander Bjørsvik. 1211 

Valgt 1212 

 1213 

Læringsmiljøutvalget 1214 

5 faste representanter 1215 

Vedtak: Henna Eidsaune, Kornelia Seth, Hanna Mari Christensen, Henrik Storbakk Jensen, 1216 

Emma Martine Lund 1217 

Valgt 1218 

5 vararepresentanter 1219 

Vedtak: Per Sverre Singstad, Hågen Alstad, Ole Martin Snefjellå, Aleksander Urstein, Ask 1220 

Johannes Grande  1221 

 Valgt 1222 

 1223 

 1224 

 1225 
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 1226 

Utdanningsutvalget 1227 

5 faste representanter 1228 

Vedtak:  1229 
Nora Moljord Sørli, Håvard Dragland, Ellen Høvstad Vågen, Per Sverre Remen  1230 
Singstad og Amund Stenland. 1231 
 1232 

 1233 

5 vararepresentanter 1234 

Vedtak: Amalie Moen Eidet, Yun Victoria Imislund, Marie Adele Vedal, Lisa Sofie Pleym-1235 

Olsen, Haldor Melby 1236 

Valgt 1237 

 1238 

 1239 

Utvalg for likestilling, inkludering og mangfold 1240 

1 faste representant for 2 år 1241 

Vedtak: Erika Møller Vormdal 1242 

Valgt  1243 

Vara: Annie Borge Øines, Nora Sørlie 1244 

Valgt 1245 

  1246 

 1247 

Internasjonalt utvalg 1248 

2 faste representanter 1249 

Vedtak: Anna Victoria Bjørsvik og Yun Victoria Imislund  1250 

Valgt 1251 

2 vararepresentanter 1252 

Vedtak: Emma Martine Lund og Awinash Shedge  1253 

Valgt 1254 

 1255 

Skikkethetsnemnda 1256 

2 faste studentrepresentanter 1257 

Vedtak: Lisa Sofie Pleym Olsen og Jordy Lokhorst 1258 
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Valgt 1259 

Klagenemnda:  1260 

2 faste studentrepresentanter 1261 

Vedtak: Odin Hovland Stahlsberg og Stine Sæthre 1262 

Valgt 1263 

 1264 

2 vararepresentanter 1265 

Vedtak: Edward Glorud Sveen,  1266 

Valgt 1267 

 Sentralstyret supplerer en til kandidat 1268 

 1269 

 1270 

Ansettelsesutvalget 1271 

1 fast studentrepresentant 1272 

Vedtak: Espen Mandal Nilsen  1273 

 Valgt 1274 

 1275 

1 vararepresentant 1276 

Vedtak: Odin Hovland Stahlsberg 1277 

Valgt 1278 

 1279 

Kontrollkomité  1280 

3 faste medlemmer  1281 

Vedtak: Adrian Reftun, Edward G Sveen, Lisa Sofie Pleym Olsen 1282 

Valgt 1283 

 1284 

Valgkomité  1285 

3 faste medlemmer  1286 

Vedtak: Mie Løkken Haugerstuen, Emma Lund, Sunniva Thoresen. 1287 

Valgt 1288 

Vara: Julia Tidem Føllesdal. 1289 

Valgt 1290 



Årsmøte 26. mars 2022   Studentorganisasjonen Nord  

  40  

 1291 

 1292 

Sak 13: Spørretime 1293 
I denne saken kan det stilles spørsmål til alle organisasjonens organer, samt Nord universitet 1294 

og Studentinord. 1295 

 1296 

Det fattes normalt ikke vedtak i slike saker. 1297 

Det kom spørsmål om Blått Bygg i Bodø, åpning av kantine på Mo 1298 

 1299 

 1300 

 1301 

 1302 

 1303 

Sak 14: Eventuelt 1304 
Saker som ikke finnes under sakslisten, kan tas opp under eventuelt.  1305 

Det fattes normalt ikke vedtak i slike saker. 1306 

Saker som ble diskutert her: Sensurfrist, Økning av stipend, Fordeling av pengene til 1307 

regionene, kommunikasjon som må bli bedre. 1308 

 1309 
 1310 

  1311 
Møte hevet 18.30 1312 
 1313 
 1314 
 1315 
 _____________       ______________ 1316 

Stine Sæthre           Fredrik Johansen 1317 
 1318 

 1319 
 1320 
 1321 
 1322 
 __________________________     _____________ 1323 
 Eugen Sebastian Hovden Haush     Hilde Iren Hardy 1324 
 1325 
  1326 
 1327 
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 1328 
 1329 
 1330 


