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Forslag til forretningsorden 185 

 186 

 187 

Forretningsorden for SOBs Årsmøte og Studentting 188 

 189 

Under følger forretningsorden for SOBs årsmøte og studentting.  Denne gjelder såfremt en 190 

annen forretningsorden ikke blir vedtatt. 191 

 192 

1 Organer 193 

Årsmøte er Studentorganisasjonen i Bodø (SOB) sitt høyeste organ.  Møtet reguleres av SOBs 194 

vedtekter, kapittel 4, samt denne forretningsorden. 195 

 196 

1.1 Delegater 197 

Årsmøtet delegater velges av studentforeningene etter Vedtektene § 4-1.  Studenttingets 198 

medlemmer velges av studentforeningene etter Vedtektene §5-1. 199 

 200 

1.2 Observatører 201 

Alle studenter har observatørrett jmf. Vedtektene §4-1. I tillegg har følgende observatørrett: 202 

 203 

• Studentinord ved styreleder og direktør, eller den direktør utpeker 204 

• Styret i SOB 205 

• Valgkomiteen 206 

• SOBs ansatte 207 

• Kontrollkomiteen 208 

• Universitetsstyret 209 

• Rektor og direktør ved Nord universitet 210 

 211 

Møtet kan særskilt vedta at andre har observatørstatus. 212 

 213 

1.3 Rettigheter og plikter i møtet 214 

Delegater har talerett, forslagsrett og stemmerett.  215 

Observatører har tale- og forslagsrett 216 

Gjester har kun talerett 217 

Delegater har møteplikt 218 

 219 

1.4 Beslutningsdyktighet 220 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 3/4 av de valgte delegatene er til stede og hver 221 

studentforening er representert, jmf. Vedtektene §5. 222 

 223 

1.5 Konstituering 224 
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 225 

Etter åpningshilsen, presenterer leder eller leders stedfortreder, styrets forslag til to 226 

ordstyrere, etter at ordstyrer er valgt overtar ordstyrer og sørger for at referenter og 227 

tellekorps blir valgt. Valg av disse foretas av Studenttinget. 228 

 229 

Deretter foretas godkjenning av styrets forslag til (i denne rekkefølgen): innkalling, sakslisten, 230 

og eventuelt dagsorden. Dersom studenttinget ønsker spesifisering av tidsbruken til 231 

sakslisten, skal et tidsanslag gis. Hvis studenttinget ønsker å endre behandlingsrekkefølgen til 232 

sakslisten, skal dette stemmes over av studenttinget. Studenttinget vedtar konstitueringen 233 

med alminnelig flertall. Når dette er gjort er møtet konstituert. 234 

 235 

1.6 Permisjoner 236 

Dersom delegater med møteplikt ønsker å forlate møtet underveis i forhandlingene må det 237 

søkes om permisjon.  Søknader må føres på eget ark og leveres til ordstyrerbenken.  Alle 238 

søknader skal inneholde begrunnelse for vurdering av ordstyrerbenken.  Ordstyrerbenken 239 

behandler permisjonssøknader fortløpende.   240 

 241 

Ved overdragelse av stemmerett til vara, skal det angis hvem stemmeretten overdras til.   242 

 243 

1.7 Ikke godkjent fravær 244 

Dersom en delegat forlater møtet uten godkjent permisjonssøknad, vil dette medføre tap av 245 

delegatstatus i møtet.   246 

 247 

 248 

 249 

2 Midlertidige møteverv 250 

 251 

2.1 Møteledelse 252 

Møteledelse består av to personer, møteleder/ordstyrer og referent.  Møteledelsen velges 253 

under konstituering etter innstilling fra studentstyret.  Referent fører referat. 254 

 255 

2.2 Tellekorps 256 

Tellekorpset velges under konstituering etter innstilling fra studentstyret.  Tellekorps består 257 

av minst tre personer, og referent fungerer som kontrollorgan under valg. 258 

 259 

3 Saksbehandling under møtet 260 

 261 

Årsmøtet skal som hovedregel holdes åpen for offentligheten.  Årsmøtet kan vedta å lukke 262 

møtet i enkeltsaker med kvalifisert flertall 263 

 264 

3.1 Lukking av møtet 265 
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Årsmøtet kan lukke møtet.  Ved forslag om lukking av møtet skal det inviteres til debatt der 266 

kun delegater og observatører har talerett.   267 

 268 

3.2 Talestol 269 

Ordet tas fra anvist plass i salen. 270 

 271 

3.3 Henvendelse av taler 272 

Taler skal alltid tale til ordstyrer. Det tillates ikke personangrep eller upassende språkbruk.  273 

Ved omtale av andre personer, skal personen omtales ved tittel, evt. Delegatnummer.  274 

Dersom momenter i dette punkt ikke blir fulgt, har ordstyrer anledning til å kutte taletiden til 275 

taler.  Dette kan ikke påklages. 276 

 277 

3.4 Taletid 278 

Taletiden på innlegg skal ikke være lengre enn to – 2 – minutter.  Det gis adgang til to - 2 – 279 

replikker til hvert innlegg med anledning til svarreplikk.  Replikker skal ikke vare lenger enn ett 280 

- 1 – minutt.  Svarreplikk skal ikke vare lenger enn 30 sekunder.  Møteledelsen og andre med 281 

forslagsrett kan forslå endringer i taletid og replikkveksling i enkeltsaker eller for hele møtet. 282 

Møteledelsen kan foreslå å kutte i replikker dersom inntegnet liste overskrider avsatt tid til 283 

debatten.   284 

 285 

3.5 Inntegning til debatt 286 

Inntegning til debatt gjøres til møteledelsen med delegatskilt.  Ved innlegg skal delegatskiltet 287 

holdes opp.  Ved replikk skal delegatskiltet holdes opp med to fingre synlig foran 288 

delegatskiltet.  Møteledelsen kan forslå skriftlig inntegning.  Møteledelsen har anledning til å 289 

redigere talerlisten slik at forslagsstillere får presentert sine forslag tidlig i debatten. 290 

 291 

3.6 Til orden 292 

Den som tegner seg til forretningsorden, tidsplan eller voteringsorden skal få ordet 293 

umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet.  Taletiden er da ett - 1 – minutt.  294 

Det gis ikke replikker på slike innlegg.  Møteledelsen avgjør om det åpnes for debatt i slike 295 

tilfeller.  Møtet kan overprøve møteledelsens avgjørelse.   296 

 297 

3.7 Sette strek 298 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek settes.  Det innebærer at 299 

inntegning til innlegg og levering av nye forslag avsluttes.  Dette vedtas med alminnelig 300 

flertall.  Når det er vedtatt at strek skal settes, gis det anledning til å tegne seg i løpet av neste 301 

talers innlegg før talerlisten så leses opp og strek er satt.  Etter strek er satt i debatten, gis det 302 

adgang til én replikk til hver innlegg med anledning til svarreplikk.   303 

 304 

3.8 Sette kontantstrek 305 
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Møteledelsen og andre med forslagsrett har anledning til å forslå at debatten avsluttes 306 

umiddelbart.  Dette gjøres med kvalifisert flertall 307 

 308 

3.9 Innlevering og presentasjon av forslag 309 

Alle forslag og endringsforslag må leveres skriftlig på eget endringsforslagsskjema til 310 

møteledelsen.  Alle forslag og endringsforslag må presenteres av forslagsstiller.  Alle forslag og 311 

endringsforslag leses også høyt opp av ordstyrer før votering kan foretas.  Når votering har 312 

startet, er det ikke mulig å levere inn nye forslag.     313 

 314 

 315 

3.10 Protokolltilførsler 316 

Protokolltilførsler kan leveres av alle med forlagsrett.  Protokolltilførsler leveres til 317 

ordstyrerbenken innen møtet er hevet.  Protokolltilførselen må inneholde hvilken sak du vil ha 318 

tilførsel til, fullt navn og delegatnummer. 319 

 320 

4 Votering 321 

 322 

4.1 Definisjoner 323 

a) Alminnelig flertall er oppnådd dersom det blant de avgitte stemmene er flere for enn 324 

mot forslaget og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer 325 

b) Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50% av de tilstedeværende 326 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 327 

c) Kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 2/3 av de tilstedeværende 328 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 329 

d) 3/4 kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 3/4 av de tilstedeværende 330 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 331 

 332 

 333 

 334 

 335 

4.2 Votering 336 

Votering skjer ordinært ved håndsopprekking.  Skriftlig votering foretas dersom en eller flere 337 

av studenttingets medlemmer krever det.  Opptelling foretas av tellekorps. 338 

 339 

4.3 Prøvevotering 340 

Dersom en eller flere av studenttingets medlemmer foreslår prøvevotering i en sak, skal det 341 

først voteres hvorvidt studenttinget ønsker prøvevotering.  Resultatet av en prøvevotering får 342 

ingen konsekvenser for behandling av saken.  343 

 344 

4.3 Avgjøring av votering 345 
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Votering avgjøres ved alminnelig flertall, dersom annet ikke er bestemt.  Votering skjer 346 

ordinært ved håndsopprekning av stemmeskilt.  Studenttingets medlemmer kan ikke unnlate 347 

å avgi stemmetegn.  Det finnes tre gyldige stemmeordner – for, imot eller avholdende/blank 348 

Det kan foretas skriftlig votering dersom et alminnelig flertall krever det. 349 

 350 

5 Valg 351 

 352 

Alle personvalg med mer enn én kandidat skal foregå skriftlig.  Ved stemmelikhet med flere 353 

kandidater enn plasser, elimineres den kandidaten med færrest stemmer, frem til vi sitter 354 

igjen med kandidater for å fylle åpne plasser.  Ved stemmelikhet mellom to kandidater til én 355 

plass, skal det utstedes nyvalg.  Dersom nyvalget også ender med stemmelikhet, skal valget 356 

avgjøres ved loddtrekking.   357 

 358 

5.1 Fremme kandidater 359 

Kandidater kan fremme sitt kandidatur eller få andre til å fremme sitt kandidatur når dette 360 

skal velges. 361 

 362 

5.2 Presentasjon av valgkomiteens innstilling 363 

Valgkomiteen presenterer sine innstillinger til valgene.   364 

 365 

5.3 Valgtale 366 

Det gid anledning til valgtaler knyttet til alle valg.  Taletiden fastsettes av møteledelsen, men 367 

maksimalt tre – 3 – minutter. 368 

 369 

5.4 Offentliggjøring av valgresultat 370 

Tellekorpset gir resultatet av valgresultatet til ordstyrerbenken.  Ordstyrerbenken presenterer 371 

så resultatet.  Stemmetallene offentliggjøres ikke, men den enkelte kandidat kan etterspørre 372 

sitt eget stemmetall.   373 

 374 

 375 

 376 

6 Sluttbestemmelser 377 

 378 

6.1 Spørsmål som ikke er regulert 379 

Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsorden, eller gjennom vedtektene, kan 380 

Studenttinget med alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde 381 

 382 

6.2 Fravik fra forretningsorden 383 

Årsmøtet kan, med kvalifisert flertall, endre eller fravike forretningsorden i løpet av møtet, 384 

dersom dette ikke er regulert av vedtektene. 385 

 386 
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 387 

Sak 2: Referater 388 

 389 

Aktuelle referat ligger vedlagt. 390 

• Styremøte 1 391 

• Styremøte 2  392 

 393 

Forslag til vedtak: Referatene taes til orientering 394 

Vedlegg: referater fra styremøte 1 og 2 395 

 396 

Referat styremøte 1/20-21 397 

Dato: 05.08.2020, 17.00-18.30 398 

Sted: Teams 399 

Innkalt: Andreas Vestvann Johnsen, Karianne P. Sunde, Kine Merethe Skille, Marie 400 
Wickstrøm Sjøli, Lisa Marie Thielemann, Runar Kliff Berg, Synne Witzø, Tord Apalvik. 401 

Til stede: Andreas Vestvann Johnsen, Kine Merethe Skille, Marie Wickstrøm Sjøli, Runar 402 
Kliff Berg, Synne Witzø, Tord Apalvik. 403 

Saksliste 404 

Vedtakssaker 405 

1/20-21: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 5. august 2020 406 

2/20-21: Studentpolitisk plattform 407 

3/20-21: Arbeid med organisasjonskontoret 408 

4/20-21: Økonomiske søknader 409 

5/20-21: Høringsbrev fra SON angående samarbeidsavtaler 410 

Orienteringssaker: 411 

1/20-21: Studiestart 412 

2/20-21: Samlokalisering av foreningskontor 413 

3/20-21: Status på samarbeidsavtaler 414 
 415 
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4/20-21: Landsmøte i NSO 416 

5/20-21: Referater 417 

Eventuelt 418 

 419 

Vedtakssaker 420 

 421 

1/20-21: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 422 

til styremøtet 5. august 2020 423 

Forslag til vedtak: Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 5. august 424 

2020. 425 

Møtebehandling: Leder foreslår at vedtakssak 4/20-21 flyttes til neste styremøte grunnet 426 

manglende beslutningsgrunnlag. Forslag til vedtak er ellers ikke endret. 427 

Votering: Enstemmig 428 

Vedtak: Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 5. august 2020 med de 429 

endringsforslag som forekom i møtet. 430 

 431 

2/20-21: Studentpolitisk plattform 432 

Forslag til vedtak: Styret godkjenner foreløpig studentpolitisk plattform og henstiller til leder 433 

å inkludere nødvendige interessenter i det videre arbeidet, med mål om å kunne vedta en 434 

ferdigstilt studentpolitisk plattform på Studentting 1 den 16. september 2020. 435 

Møtebehandling: Forslag til studentpolitisk plattform presenteres av Tord Apalvik og innhold 436 

diskuteres. 437 

Votering: Enstemmig 438 

Vedtak: Styret godkjenner foreløpig studentpolitisk plattform og henstiller til leder å 439 

inkludere nødvendige interessenter i det videre arbeidet, med mål om å kunne vedta en 440 

ferdigstilt studentpolitisk plattform på Studentting 1 den 16. september 2020. 441 

 442 

Bakgrunn/Saksfremstilling: De fleste interesserorganisasjoner har et politisk 443 

grunndokument som stadfester hva organisasjonen mener om diverse saker, fra prinsipiell til 444 

mer sekundær karakter. Dette er også sant om studentorgan som skal ivareta studenters 445 

interesser og rettigheter, hittil har et slikt grunndokument ikke eksistert i 446 
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Studentorganisasjonen i Bodø, utformingen av en studentpolitisk plattform er ment til å 447 

utbedre denne mangelen. 448 

 449 

Utkastet baserer seg på allerede vedtatt politikk og sedvane i SOB, men trekker også 450 

inspirasjon fra studentorganisasjoner andre steder i landet. Det vil være hensiktsmessig at 451 

styret i SOB enes om et utkast vi kan presentere til interessenter i organisasjonen, med 452 

mål om å kunne behandle et fullstendig forslag til Studentting 1, den 16. september. 453 

Vedlagt ligger en leseveiledning som også illustrerer saksgang ytterligere. 454 

 455 

3/20-21: Arbeid med organisasjonskontoret 456 

Forslag til vedtak: Styret i SOB godkjenner innstillingen til arbeidsgruppen og bistår med 457 

implementeringen av planene for organisasjonskontoret. 458 

Møtebehandling: Leder av arbeidsgruppen og nestleder i SOB, Synne Witzø presenterer 459 

saken. Det blir også diskutert hvordan man på en bedre måte kan synliggjøre leder i SONs 460 

kontorer. Det blir foreslått at SOB henstiller til SON om at man i forbindelse med 461 

studiestart bør benytte seg av midlene til markedsføring/promotering som ble avsatt fra 462 

velfredsmillionen. 463 

Votering: Enstemmig 464 

Vedtak: Styret godkjenner forslag til vedtak med de endringer som kom frem i møtet. 465 

Bakgrunn/Saksfremstilling: Studentorganisasjonen i Bodø er en omfattende virksomhet og 466 

en paraply for 22 organisasjoner, betegnet som enten studentforeninger, undergrupper eller 467 

tilknyttede organisasjoner. Studentforeningene våre har en betydelig aktivitet og er viktige 468 

pådrivere for studiemiljøet ved campus Bodø. Av sedvane har de disponert egne kontorer, 469 

dette tolkes i tråd med UH-lovens bestemmelse § 4-1 (3) om at «institusjonen skal legge 470 

forholdene til rette slik at studentorganene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. 471 

Omfanget av tilretteleggingen skal spesifiseres i en avtale mellom institusjonen og det 472 

øverste studentorgan.» Det er per dags dato tre studentforeninger ved campus Bodø som 473 

har enerett på kontor, studentforeningene til FSH og FLU deler kontorlokaler. Dette er ikke 474 

en ønsket løsning, og må ses i lys av arealkapasitet på campus. Studentengasjementet er ikke 475 

avgrenset til disse foreningene, og andre bidragsytere ønsker – og fortjener – akseptable og 476 

attraktive forhold til å drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. 477 

 478 

I et ledd for å bedre de fysiske kapasitetsbegrensningene ved studentengasjementet ble 479 

Studentorganisasjonen i Bodø studieåret 2018/19 tildelt rom 135, nå kjent som 480 

organisasjonskontoret. Dette er et lokale som er blitt tungt benyttet av fadderperioden, UKA, 481 

havets døgn m.fl. og har vært avgjørende for at de kan utøve sitt arbeid. Det er likevel en 482 

økende erkjennelse at organisasjonskontoret kan – og bør – benyttes på en mer egnet måte. 483 

Det ble i ultimo januar ved Studentting 4, sak 37 debattert hvordan man bør utbedre det 484 

aktuelle lokalet og vedtatt at «SOB samarbeider med ledergruppa om gjennomføring av 485 



   
STUDENTTING 1  Samfunnet i Bodø 
16.09.2020  14:15 

 

 
14 

innkjøp», i forlengelsen av dette ble det ved ledermøte bestemt at man setter ned en 486 

arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan man kan videreutvikle organisasjonskontoret til å bli 487 

et foretrukkent sted å arbeide, samt forbedre anvendelsen av kontoret. 488 

 489 

Arbeidsgruppen 490 

Arbeidsgruppen ledes av Synne Witzø (nestleder i SOB), samt tilfaller Kristine Berg (leder 491 
i fadderperioden) og Andreas Vestvann Johnsen (velferdsansvarlig, SOB). 492 

 493 

Referat styremøte 2/20-21 494 

 495 

Dato: 04.09.2020, 14.00-15.30  496 

Sted: Rom 3003/Teams  497 

Innkalt: Andreas Vestvann Johnsen, Karianne P. Sunde, Kine Merethe Skille, Marie 498 

Wickstrøm Sjøli, Lisa Marie Thielemann, Runar Kliff Berg, Synne Witzø, Tord Apalvik, Hilde I. 499 

Hardy   500 

Til stede: Andreas Vestvann Johnsen, Karianne P. Sunde, Kine Merethe Skille, Marie 501 

Wickstrøm Sjøli, Runar Kliff Berg, Synne Witzø, Tord Apalvik.   502 

 503 

Saksliste  504 

Vedtakssaker  505 

6/20-21: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 4. september 2020  506 

7/20-21: Studentting 1 507 

8/20-21: Engasjementsmiddag  508 

9/20-21: Engasjementshelg 509 

10/20-21: Økonomiske søknader  510 

11/20-21 Kontortider 511 

Orienteringssaker: 512 

6/20-21: Gjennomgang av studiestart    513 

7/20-21: Organisasjonskontor  514 

8/20-21: Status på samarbeidsavtaler   515 

9/20-21: Status studentdemokratiet  516 

Eventuelt 517 
 518 

Vedtakssaker 519 

6/20-21: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til 520 

styremøtet 4. september 2020  521 

 522 

Forslag til vedtak: Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 4. september 523 

2020. 524 
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 525 

Votering: Enstemmig 526 

Vedtak: Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 4. september 2020. 527 

 528 

7/20-21: Studentting 1  529 

Studenttinget er organisasjonens besluttende organ mellom årsmøtene, og det avholdes minst 5 530 

studentting hvert år. Studentene ved campus Bodø er representert gjennom delegater fra 531 

studentforeningene ved hvert fakultet, fordeling av delegater er basert på studentantall. 532 

Studenttinget holdes som regel for åpne dører, alle medlemmer og inviterte på observatørlisten har 533 

rett til å møte med tale- og forslagsrett på Studenttinget, delegater har i tillegg stemmerett. 534 

Studenttinget er vedtaksdyktige når minimum 2/3 av delegatene er til stede.  535 

 536 

Fakultet/forening studenter Delegater ST 

FLU/Eureka 1192 5 

HHN/HHS 1148 5 

FSV/Inter 1368 6 

FBA/Nugla 463 4 

FSH/Puls  632 4 

Totalsum 4803 24 

 537 

Per. 31.08.20 538 

 539 

Faste saker på Studenttinget er:  540 

Konstituering, referater, orienteringer, spørretimen, rapporter, eventuelt.  541 

Andre aktuelle saker blir også diskutert.  542 

Mer informasjon om studenttinget finner man i våre vedtekter.  543 

Saksliste 544 

12. Konstituering 545 

a. Godkjenning av innkalling. 546 

b. Valg av møteleder. 547 

c. Valg av referent. 548 

d. Valg av tellekorps. 549 

e. Valg av protokollundersrkivere. 550 

f. Godkjenning av saksliste. 551 
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g. Godkjenning av forretningsorden. 552 

 553 

13. Referater 554 

- Styremøte 1  555 

- Styremøte 2 556 

  557 

14. Orienteringer 558 

- Arbeid siden 1. juli og fremover  559 

- Orientering fra Studentombudet  560 

 561 

15. Møteplan  562 

  563 

16. Rapport Fadderperioden 2020 564 

 565 

17. Studentsosiale midler – våren 2020 566 

 567 

18. Regnskap 568 

 569 

19. Budsjett  570 

 571 

20. Studentpolitisk plattform  572 

  573 

21. Spørretimen 574 

 575 

22. Eventuelt 576 

 577 

Forslag til vedtak: Styret godkjenner sakslisten for Studentting 1.  578 

 579 

Møtebehandling: Styret gjennomgår sakslisten og drøfter innholdet og er samstemte om at 580 

sakene er klare for å bli tatt opp til studentting.   581 

Votering: Enstemmig  582 

Vedtak: Styret godkjenner sakslisten for Studentting 1. 583 

 584 

8/20-21: Engasjementsmiddag 585 

  586 

Gjennomgang og forberedelse av engasjementsmiddagen. Vi bør diskutere og komme frem 587 

til innhold og hvordan vi kan gjøre kvelden minnerik og givende for studentene.  588 

 589 
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Forslag til vedtak: Styret vedtar ansvarsfordeling og oppgaver slik det fremkom i styremøtet.   590 

 591 

Møtebehandling: Styret får presentert fremgangen og hva som er på plass til middagen, det 592 

fremkommer at vi trenger innhold/underholdningsbidrag. Det blir foreslått at hver 593 

studentforening, i tillegg til SOB skal gjennomføre et kort, lavterskel underholdningsbidrag 594 

på 5-7 minutter.  595 

 596 

Vedtak: Styret vedtar ansvarsfordeling og oppgaver slik det fremkom i styremøtet.   597 

 598 

 599 

9/20-21: Engasjementshelg 600 

Gjennomgang og forberedelse av engasjementshelgen. Litt om hvor langt vi har kommet i 601 

planleggingen og hva vi må gjøre videre, samt ansvarsfordeling. Her bør vi diskutere innhold 602 

og hvordan vi skal få mest mulig ut av turen.  603 

 604 

Forslag til vedtak: Styret vedtar ansvarsfordeling og oppgaver slik det fremkom i styremøtet.   605 

 606 

Møtebehandling: Styret får presentert status på engasjementshelgen og hva man må få på 607 

plass fremover. Det kommer frem at kost og losji er fikset, hurtigbåt tur-retur på bestilles, 608 

dette tar Andreas seg av. Når det gjelder faglig innhold tar Tord og Lars (konferansier) seg av 609 

dette, i samarbeid med Andreas. Synne tar styring på bli-kjent aktiviteter på båtturen over.  610 

Votering: Enstemmig  611 

Vedtak: Styret vedtar ansvarsfordeling og oppgaver slik det fremkom i styremøtet.   612 

 613 

 614 

10/20-21: Økonomiske søknader  615 

 616 

Vi har mottatt to økonomiske søknader, en forskjøvet og korrigert søknad fra Havets Døgn 617 

og en søknad av Bodø Studentbrygg. Søknadene ligger vedlagt.  618 

 619 

Møtebehandling: 620 

Søknadene blir lagt frem individuelt for styret. Havets Døgns søknad ble sendt til styret ved 621 

styremøte 1, men ble sendt tilbake av styret grunnet manglende utfyllelse. Søknaden vi 622 

mottok i forkant av styremøte 2 var korrigert og reflekterte arrangementet mer reelt. Havets 623 

Døgn søker 25 000 i underskudds-støtte. 624 

Bodø Studentbrygg har fått nye lokaler og har et investeringsbehov for å kunne muliggjøre et 625 

så godt tilbud som mulig. Bodø Studentbrygg søker 6000 kroner i støtte. I behandlingen av 626 

denne søknaden vektla styret at mye av Bodø Studentbryggs inntekter baserer seg på 627 

medlemskap og at det har vært vanskelig å rekruttere/appellere til nye medlemmer på 628 

grunn av Covid og hvilke begrensinger dette har lagt på gjennomføring av arrangementer.  629 
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 630 

Votering: Enstemmig  631 

Vedtak: Styret innvilger de to søknadene i sin helhet.  632 

 633 

 634 

 635 

11/20-21: Kontortider 636 

 637 

Tidligere styreerfaringer tilsier at det å fastsette kontortider for hvert enkelt styremedlem 638 

har vært en effektiv måte å få et godt styre og drift. Hvis vi ikke kan dekke alle dagene kan 639 

det være fornuftig at vi fokuserer på kjernedagene tirsdag – torsdag, men vi finner en 640 

løsning som funker for alle.  641 

Forslag til vedtak: Leder vil sette sammen kontortider basert på det som fremkom i møtet.  642 

Møtebehandling:  643 

Styremedlemmene legger frem hvilke tidspunkt de kan ha kontortid. Vi bestemmer oss for at 644 

vi inntil videre utad kommuniserer når vi har kontortid og ikke når hvem har kontortid. Dette 645 

er på bakgrunn av at enkelte styremedlem har praksis og jobb, mens andre ikke har mottatt 646 

timeplaner.  647 

 648 

Votering: Enstemmig 649 

Vedtak: Leder setter sammen kontortider basert på det som fremkom i møtet. 650 

 651 

Orienteringssaker: 652 

 653 

6/20-21: Gjennomgang av studiestart    654 

 655 

Møtebehandling: 656 

Vi diskuterer våre inntrykk av studiestart og de første ukene. Vi registrerer at dette er blitt 657 

gjort på en god og trygg måte, og at vi er stolte over det foreningene og fadderstyret har fått 658 

til. Internt er vi også stolt over det vi har fått til og vi har lagt rammene for et produktivt og 659 

godt år i Studentorganisasjonen i Bodø. For mer utfyllende informasjon om de to første 660 

månedene dette styret har vært aktiv viser leder til de månedlige rapportene.  661 

 662 

7/20-21: Organisasjonskontor  663 

 664 

Møtebehandling: 665 

Nestleder orienterer om status på organisasjonskontoret. Prosjektgruppa har levert sitt 666 

forslag til styret, og har fortsatt dialogen med drift, hvor man har kommet til enighet om 667 
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videre fremdrift. SOB er blitt bedt om å sende en bestilling til Drift slik at de kan iverksette 668 

ønskede endringer. Alt av lager til SOB og foreningene er også blitt ryddet og overflødig 669 

materiell avhendet og resirkulert.  670 

 671 

8/20-21: Status på samarbeidsavtaler   672 

 673 

Møtebehandling: 674 

Leder orienterer om status på samarbeidsavtaler. Avtale med Family undertegnet for et nytt 675 

år, vi er fornøyde med samarbeidet vi har med FSC. Vi merker økt interesse fra konkurrende 676 

treningssentre.  677 

Samarbeidsavtale med LO er fortsatt i støpeskjeen, leder og velferdsansvarlig (grunnet 678 

tidligere engasjement med avtalen) fortsetter dialogen med LO.  679 

Når det gjelder de overordnede avtalene med Nord universitet og Studentinord er man 680 

fremdeles i reforhandlinger, det er SON som har hovedforhandlingsansvaret. På etterspørsel 681 

fra SOB ble forhandlingsstrategi og ønsket måloppnåelse sendt ut på høring. Denne høringen 682 

er nå konkludert, SOB registrerer at vårt innspill danner hovedgrunnlaget for forhandlingene.  683 

Leder og nestleder har hatt et positivt møte med Mørkved Klatresenter, vi ønsker å se 684 

hvordan vi kan introdusere studentene til dette tilbudet, i tråd med vår satsning på 685 

studenthelse.  686 

 687 

9/20-21: Status studentdemokratiet  688 

 689 

Møtebehandling:  690 

Styret diskuterer status på studentdemokratiet, internt i styret, samt vertikalt i 691 

organisasjonen.  692 

Styret har en felles oppfatning om at det er positive utviklingstrekk iblant 693 

studentforeningene, og at det er spesielt gledelig at man samarbeider godt på tvers. Vi er 694 

også beredt på å skalere opp og justere vår egen aktivitet hvis forholdene tilsier det, dette er 695 

i all hovedsak i forbindelse med eventuelle sykemeldinger eller tilsvarende endringer.  696 

 697 

 698 

 699 

 700 

 701 

 702 

 703 

 704 

 705 

 706 

 707 

 708 
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  709 

Sak 3: Orienteringer 710 

 711 

 712 

- Arbeid siden 1. juli og fremover  - Tord Apalvik orienterer 713 

- Orientering fra Studentombudet – Hanne Seljesæter orienterer 714 

 715 

 716 

 717 

Forslag til vedtak: 718 

Orienteringene taes til etteretning.  719 

Tatt til etteretning. 720 

 721 

 722 

 723 

 724 

 725 

 726 

 727 

 728 

 729 

 730 

 731 

 732 

 733 

 734 
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 735 

Sak 4: Møteplan 2020/2021 736 

 737 

Forslag til møteplan legges frem av leder i Studentorganisasjonen i Bodø, Tord Apalvik. 738 

 739 

 740 

Forslag til vedtak: 741 

- Møteplan for Studentting og årsmøte godkjennes  742 

Godkjent 743 

 744 

Møteplan for studentting og årsmøte  745 

Studentting 1: 16. september, kl. 14.15   746 

Studentting 2: 14. oktober, kl. 14.15 747 

Studentting 3: 18. november, kl. 14.15  748 

Studentting 4: 10. februar, kl. 14.15 749 

Årsmøte: 14. april, kl. 14.15 750 

Studentting 5: 26. mai, kl. 14.15  751 

 752 

 753 

 754 

 755 

 756 

 757 

 758 

 759 

 760 

 761 
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 762 

Sak 5: Rapport fadderperioden 2020 763 

 764 

 765 

Fadderstyret legger frem rapporten for fadderperioden 2020 766 

 767 

Forslag til vedtak: 768 

- Rapporten for fadderperioden 2020 godkjennes 769 

Godkjent 770 

Rapport legges frem på studenttinget   771 

 772 

 773 

 774 

 775 

 776 

 777 

 778 

 779 

 780 

 781 

 782 

 783 

 784 

 785 

 786 
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 787 

Sak 6: Studentsosiale midler 788 

 789 

Økonomiansvarlig i Studentorganisasjonen i Bodø, Runar Kliff Berg legger frem forslag for 790 

fordeling av studentsosiale midler 791 

 792 

Forslag til vedtak: 793 

- Foreslått fordeling av studentsosiale midler vedtas  794 

Vedtatt 795 

 796 

Vedlegg: Forslag til fordeling av studentsosiale midler  797 

 798 

 799 

 800 

 801 

 802 

 803 

 804 

 805 

 806 

 807 

 808 

 809 

 810 

 811 

 812 
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Søkbare midler: 813 

Studentorganisasjonen i Bodø (SOB) utbetaler to ganger i året 210 000 kroner til studentsosiale og 814 

søkbare midler. 25% av dette (52 500 kr.) blir satt av til søkbare midler man kan søke om å få utbetalt 815 

til spesielle anledninger, dette er regulert i vårt økonomireglement. 816 

 817 

Studentforeninger: 818 

Resten av pengene skal fordeles mellom studentforeningene og de tilknyttede organisasjonene. 819 

Jamfør vedtektene kan de tilknyttede organisasjonene og undergruppene få maksimum 40% av 820 

denne potten. I likhet med forrige fordeling i år, foreslår vi 40% til de tilknyttede organisasjonene og 821 

aktuelle undergruppene, og dermed 60% til studentforeningene. 822 

Støtten til studentforeningene er tredelt. Grunnstøtten utbetales likt til alle studentforeningene, og 823 

består av 10% av denne potten. Den neste komponenten er medlemsstøtte, som utbetales etter 824 

antall studenter som er tilknyttet den enkelte studentforeningen. 30% av potten fordeles etter dette 825 

prinsippet. Tallene ser slik ut: 826 

 827 

 828 

Grunnstøtte Medlemsstøtte   

Fakultetsforeninger  Grunnstøtte Medlemmer Beløp Prosentvis 

HHS kr 1 890,00 1148 kr 6776,- 21 % 

Nugla kr 1 890,00 463 kr 2732,- 17 % 

Puls kr 1 890,00 632 kr 3730,- 18 % 

Eureka kr 1 890,00 1192 kr 7035,- 21 % 

Inter kr 1 890,00 1368 kr 8074,- 23 % 

Sum 9450 5165 28350 100 % 

 829 

 830 

 831 

 832 

Den største biten av midlene som deles ut til foreningene er aktivitetsstøtten. 60% av midlene deles 833 

ut slik, og de økonomiansvarlige i studentforeningene har tidligere meldt inn aktivitetsnivået. På 834 

grunn av Koronasituasjonen og vanskelighetene dette har utgjort for å organisere aktiviteter har gjort 835 

dette vanskeligere. SOB anbefaler etter dialog med studentforeningene at aktivitetsstøtten 836 

annulleres som utslagsgivende for uttelling av studentsosiale midler høsten 2020, og at resterende 837 

pott fordeles flatt til studentforeningene. Denne fordelingen, samt det totale regnskapet for 838 

utdelingen til studentforeningene ser slik ut: 839 

 840 



   
STUDENTTING 1  Samfunnet i Bodø 
16.09.2020  14:15 

 

 
25 

Aktivitetsstøtte (flat) Sum utdeling total 

Poeng Beløp Prosentvis Sum foreninger Beløp Prosentvis 

1 kr 11 340 20 % HHS 20 006 21 % 

1 kr 11 340 20 % Nugla 15 963 17 % 

1 kr 11 340 20 % Puls 16 690 18 % 

1 kr 11 340 20 % Eureka 20 266 21 % 

1 kr 11 340 20 % Inter 21 305 23 % 

 kr 56 700 100 %  94 500 100 % 

 841 

 842 

 843 

 844 

 845 

 846 

Tilknyttede organisasjoner/Undergrupper: 847 

 848 

Organisasjonene som er tilknyttet Studentorganisasjonen i Bodø (SOB) får også penger. I vårt forslag 849 

får disse 40% (63 000) av midlene som er igjen etter at de søkbare midlene har blitt tatt ut. Vårt 850 

forslag ser slik ut: 851 

 852 

Tilknyttende organisasjoner / undergrupper  Støtte i fjor  Støtte i år 

Fadderperioden, Gryta, UKA  Støttes direkte over budsjett    

Bosi  kr                             17 000,00   kr             20 000,00  

Spark  kr                               3 500,00   kr               3 500,00  

WSH  kr                               2 000,00   kr               2 000,00  

ISU  kr                              12 000,00   kr            15 000,00         

Boardgames i Nord  kr                               8 000,00   kr               8 000,00  

Bodø studentbryggeri   kr                               8 000,00  kr             10 000,00    

Sum utdeling foreninger HHS

Nugla

Puls

Eureka

Inter

Medlemsstøtte

HHS

Nugla

Puls

Eureka

Inter
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Start Nord   kr                               3 500,00       kr               4 500,00 

Biegga  kr                               4 000,00   kr                         -  

Amnesty  kr                               2 000,00  kr                         - 

FN-studentene  kr                               3 000,00  kr                         - 

FO-studentene  kr                                         -   kr                         -    

SAIH  kr                                         -             kr                         - 

Queerwall  kr                                         -            kr                         -    

  kr                                         -     kr                          -    

  Kr                                         -  kr                          -     

  kr                             63 000,00   kr             63 000,00  

  Diff   kr               0,00  

 853 

 854 

 855 

 856 

 857 

 858 

 859 

 860 

 861 

 862 

 863 

 864 

 865 

 866 

 867 

 868 

 869 

 870 

 871 

 872 

 873 
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Sak 7: Regnskap 874 

 875 

Organisasjonskonsulent Hilde Iren Hardy legger frem regnskapet for året 2019/20 876 

 877 

Forslag til vedtak: 878 

- Regnskap tas til etteretning   879 

Tatt til etterretning 880 

 881 

BALANSE   

    

Egenkapital 620 674 

SOB nettside 50 000 

Fond Karrieredagen 74 439 

Fond UKA 49 742 

Velferdsfond 468 361 

Sum: 1 263 216 

 882 

Inntekter    Notat 

Grunnstøtte fra Studentinord 740 000   

Grunnstøtte SON 575 280   

Fadderperioden  132 964 85000 Studentinord 

Støtte fra Studentinord -  Velkomsten 150 000   

  0   

Støtte fra SON - Velkomsten 75 000   

Inntekt fra stand  10 000   

Omstillingsmidler fra SON  196 000   

Støtte fra Family Sports Club   60 000   

Støtte fra Stormen 25 000   

Velferdsmillionen 87 587 Vedtatt i SON 

Sum inntekter 2 051 831   

 883 
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Lønnskostnader       

 Lønn leder                    769 000    

 Lønn nestleder                               -    

 Lønn velkomsten (FP og AGA 
inkl.)                   202 000    

 Feriepenger                               -    

 AGA                               -    

 Annen personalkostnad                               -    

 Sum lønnskostnader                   971 000    

 Driftskostnader       

 Programvare, serviceavtale                       4 743    

 Revisor- honorar                      81 030  Ikke helt avklart 

 Rekvisita                       3 708    

 Kopiering                               -    

 Trykksaker                               -    

 Møteutgifter                     19 339    

 Gebyr                          340    

 Engasjementshelg                   186 151    

 Telefon                     21 737    

 Reisekostnader                               -    

 Informasjonskostnader                     22 554    

 Gaver                       5 023    

 Studentsosiale midler                   460 001  50 000 ekstra overført til Søkbare midler 

 Bakgården                     16 118  Tonaavgift 

 Velkomsten                      84 223    

 Fadderperioden                      95 239  Gensere er ikke med her. Gryta er ført her. 

 Diverse arrangement                     26 743  Karaoke/Fest fadderperioden/Opprydding 

 Styret                     28 660  Styretur Gdansk 

 Velferdsmidler                     83 590    

 Sum driftskostnader                 1 139 199    

      

 Totale kostnader                 2 110 199    

      

Budsjettert resultat:  -                  58 369    

 884 

 885 

 886 

 887 



   
STUDENTTING 1  Samfunnet i Bodø 
16.09.2020  14:15 

 

 
29 

 888 

Sak 8: Budsjett 889 

 890 

Økonomiansvarlig i Studentorganisasjonen i Bodø, Runar Kliff Berg, legger frem forslag til 891 

budsjett 2020/2021 892 

Forslag til vedtak: 893 

- Foreslått budsjett for 2020/2021 vedtas 894 

Vedtatt 895 

 896 

Vedlegg: Forslag til budsjett  897 

 898 

Inntekter    

Grunnstøtte fra Studentinord 740 000 

Grunnstøtte SON 575 280 

Støtte fra Studentinord - fadderperioden  85 000 

Støtte fra Studentinord -  Velkomsten 150 000 

Støtte fra SON - Fadderperioden 100 000 

Støtte fra SON - Velkomsten 75 000 

Inntekt fra stand  0 

Eksterne sponsormidler  40 000 

Støtte fra Family Sports Club   60 000 

Støtte fra LO  0 

Velferdsmillionen - avsatt til engasjementshelg 87 587 

Sum inntekter 1 912 867 

 899 

 900 

 901 

 902 

 903 
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 904 

 905 

 906 

Lønnskostnader     

 Lønn leder                                                    363 792  

 Lønn nestleder                                                     72 758  

 Lønn velkomsten (FP og AGA inkludert)                                                   210 000  

 Feriepenger                                                     50 791  

 AGA                                                     37 174  

 Annen personalkostnad                                                     15 000  

 Sum lønnskostnader                                                   749 515  

 907 

Driftskostnader     

 Programvare, serviceavtale                                                       3 000  

 Revisor- honorar                                                      15 000  

 Rekvisita                                                     10 000  

 Kopiering                                                       7 000  

 Trykksaker                                                       7 000  

 Møteutgifter                                                     20 000  

 Kurs og seminar                                                     15 000  

 Engasjementshelg                                                     90 000  

 Telefon                                                     25 000  

 Reisekostnader                                                     20 000  

 Informasjonskostnader                                                       7 000  

 Gaver                                                       3 000  

 Studentsosiale midler                                                   420 000  

 Tilskudd til søkbare midler                                                     50 000  

 Velkomsten                                                      80 000  

 Fadderperioden                                                    185 000  

 Diverse arrangement                                                     50 000  

 Styret                                                     25 000  

 Tiltaksmidler                                                    100 000  

 Sum driftskostnader                                                 1 132 000  

    

 Totale kostnader                                                 1 881 515  

    

Budsjettert resultat:                                                     31 352  
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 908 

Sak 9: Studentpolitisk plattform 909 

 910 

 911 

Forslag til Studentpolitisk plattform legges frem av leder i Studentorganisasjonen i Bodø, 912 

Tord Apalvik. 913 

  914 

Forslag til vedtak: 915 

- Forslått studentpolitisk plattform vedtas 916 

Vedtatt med endringer som fremkom i Studenttinget 917 

Endringsforslag 1 918 

Vedlagt forslag: For å kunne utdanne kandidater som kjenner kompleksiteten a et 919 

kunnskapssamfunn, samt være utstyrt til å kunne løse fremtidens utfordringer trenger man 920 

fokus på innovasjon i utdanning. Nord universitet har et godt fungerende innovasjons- og 921 

entreprenørskapsmiljø, dette bør fortsette og dyrkes.  922 

Nytt forslag: Innovasjons- og entreprenørskapsmiljøene bør forsette og dyrkes 923 

Nytt forslag vedtatt 924 

 925 

Endringsforslag 2 926 

Vedlagt forslag:  Innovasjon skal være et læringsutbytte i alle Nords faglige tilbud  927 

Alle Nords uteksaminerte studenter skal ha innovasjons- og endringskompetanse innenfor 928 

sitt fagfelt  929 

Nytt forslag: Innovasjon skal være et læringsutbytte i alle Nords faglige tilbud, og alle 930 

uteksaminerte studenter skal ha innovasjons- og endringskompetanse innenfor sitt fagfelt. 931 

Nytt forslag vedtatt 932 

 933 

Endringsforslag 3 934 

Vedlagt forslag: Studenter med tyngre politiske verv skal hvis vedkommende foretrekker, ha 935 

rett på prioritert nærpraksisplass. Med tyngre verv menes sentrale verv i 936 

studentorganisasjonen 937 
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Nytt forslag: Studenter med studentpolitiske verv som krever tilstedeværelse på campus, 938 

skal ha rett på prioritert nærpraksisplass 939 

Nytt forslag vedtatt 940 

 941 

Endringsforslag 4 942 

Nytt punkt: Praksislærere/veiledere ved profesjonsutdanningene skal ha minimum tre års 943 

arbeidserfaring fra profesjonsfeltet og minimum 15 studiepong formell veilederkompetanse 944 

Nytt punkt vedtatt 945 

 946 

Endringsforslag 5 947 

Nytt punkt: Nord universitet må arbeide for å lage flere utvekslingspakker med 948 

forhåndsgodkjente fag  949 

Nytt punkt vedtatt 950 

 951 

Endringsforslag 6 952 

Vedlagt forslag: Det bør i større grad være en mer definert fakultetstilhørighet, blått bygg er 953 

et godt eksempel på dette.  954 

Nytt forslag: fjerning av punktet  955 

Nytt forslag falt 956 

Endringsforslag 7 957 

Nytt punkt: Nord universitet skal tilrettelegge for at studenter som går på studier som bruker 958 

obligatorisk undervisning skal kunne delta i studentdemokratiet uten at dette går utover 959 

studenten.  960 

Nytt punkt vedtatt 961 

 962 

Endringsforslag 8 963 

Nytt punkt: Nord universitet skal frigjøre det studentpolitiske vinduet for undervisning  964 

Nytt punkt vedtatt 965 

 966 

Endringsforslag 9 967 

Vedlagt forslag: Man skal ivareta og inngå samarbeidsavtaler med sikte på å styrke 968 

treningstilbudet til sine medlemmerNytt forslag: Man skal ivareta og inngå 969 

samarbeidsavtaler med sikte på å styrke treningstilbudet for studentene.  970 

Nytt forslag vedtatt 971 

 972 

 973 
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Endringsforslag 10 974 

Vedlagt forslag: Kommunen skal ha anledning til å innføre tiltak for å oppfordre flere studenter til å 975 

skifte bostedsadresse fra hjemkommunen til kommunen der de studerer 976 

Nytt forslag: forslag skal fjernes  977 

Nytt forslag falt 978 

 979 

Endringsforslag 11 980 

Vedlagt forslag: Kommunen skal ha anledning til å innføre tiltak for å oppfordre flere studenter til å 981 

skifte bostedsadresse fra hjemkommunen til kommunen der de studerer 982 

Nytt forslag: Vertskommuner bør innføre tiltak for å oppfordre flere studenter som kommer fra 983 

andre fylker til å skifte bostedsadresse fra hjemkommunen til kommunen de studerer i 984 

Nytt forslag falt 985 

 986 
Endringsforslag 12 987 
Vedlagt forslag: 988 
Studenter som gjennomfører obligatorisk praksis ved sted minimum 50 kilometer fra studiested Bodø 989 
skal ha mulighet til å få refundert inntil 5000 kroner hver måned for bolig nummer to.   990 
Nytt forslag: 991 
Studenter som gjennomfører obligatorisk praksis ved sted minimum 50 kilometer fra studiested Bodø 992 
skal ha mulighet til å få refundert minst 6000 kroner hver måned for bolig nummer to.   993 
Nytt forslag falt 994 
 995 
Endringsforslag 13 996 
Vedlagt forslag: 997 
Studenter som gjennomfører obligatorisk praksis ved sted minimum 50 kilometer fra studiested Bodø 998 
skal ha mulighet til å få refundert inntil 5000 kroner hver måned for bolig nummer to.   999 
Nytt forslag: 1000 
Studenter som gjennomfører obligatorisk praksis ved sted minimum 50 kilometer fra studiested Bodø 1001 
skal ha mulighet til å få refundert inntil 5500 kroner hver måned for bolig nummer to.   1002 
Nytt forslag vedtatt 1003 
 1004 
 1005 

 1006 

 1007 

  1008 

Vedlegg: forslag til studentpolitisk plattform  1009 

 1010 

 1011 

 1012 

 1013 
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Studentpolitisk plattform for Studentorganisasjonen i Bodø 1014 

 1015 

 1016 

 1017 
 1018 

Formål 1019 

Vår studentpolitiske plattform er organisasjonens øverste politiske dokument og peker ut våre 1020 
ambisjoner og visjoner for høyere utdanning generelt og Nord universitet, campus Bodø spesielt. 1021 
Dokumentet gir retning for organisasjonens helhetlige virke og benyttes som utgangspunkt i aktuelle 1022 
saker i styrer, råd, utvalg, høringsprosesser, mediehenvendelser og generelt når 1023 
Studentorganisasjonen i Bodø uttaler seg.    1024 
  1025 

Grunnprinsipper    1026 

SOB er interesseorganisasjonen for alle studenter ved campus Bodø. Studentorganisasjonen skal 1027 
arbeide for å ivareta studentenes interesser og rettigheter og er partipolitisk uavhengig.   1028 
Studietilbudet skal være av høy kvalitet, internasjonalt orientert, forskningsbasert og 1029 
samfunnsrelevant. Studenter skal gis kunnskap og ferdigheter til å skape en bedre, bærekraftig og 1030 
rettferdig fremtid gjennom utviklingen av medborgerskap, faglig innsikt, kritisk sans og akademisk 1031 
dannelse.  1032 
Universitetets virksomhet som baserer seg på ansvarlig og bærekraftig utvikling skal gjenspeiles av 1033 
kjerneverdiene respekt, åpenhet, nærhet og kreativitet.  1034 
Nord universitet skal gjennom prioriterte satsningsområder og økt samhandling med aktører i offentlig 1035 
sektor, nærings- og samfunnsliv utvikles til å bli en toneangivende og samfunnsberikende institusjon.    1036 
Studentorganisasjonen i Bodø skal være en positiv pådriver for økt tverrfaglig og flernivåbasert 1037 
samarbeid for å oppnå økt kvalitet, attraktivitet og oppslutning ved Nord universitet, Bodø og Nord-1038 
Norge.   1039 
 1040 



   
STUDENTTING 1  Samfunnet i Bodø 
16.09.2020  14:15 

 

 
35 

 1041 

Utdanning  1042 

Studietiden skal legge rammene for at studenter tilegner seg kompetanse til gode for den enkelte og 1043 
samfunnet for øvrig, dette innebærer utdanning av kvalifisert arbeidskraft, samfunnsborgere med 1044 
faglig kompetanse og kunnskap om demokrati, innovasjon, menneskerettigheter og 1045 
bærekraftprinsipper. Opptak til høyere utdanning skal være rettferdig, transparent og 1046 
etterprøvbart. Alle skal ha lik rett og lik tilgang til å ta – og gjennomføre – høyere utdanning av høy 1047 
kvalitet. Med lik tilgang menes det at alle som er faglig kvalifisert skal ha tilgang til 1048 
utdanning, uavhengig av sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn, tilretteleggingsbehov og 1049 
funksjonsevne.  1050 
  1051 
Studentenes mulighet for aktivt engasjement og studieinnsats styrker kvaliteten i utdanningen og hvis 1052 
heltidsstudenten skal fremstå som noe annet enn et ideal, fordrer det økt tilretteleggelse for 1053 
muligheten til å være heltidsstudent.    1054 
Faglig kvalitet, pedagogisk undervisningskompetanse og tilhørighetsfølelse er tungtveiende faktorer 1055 
av det som angår studenters oppfatning av en godt utviklet utdanningsinstitusjon.   1056 
  1057 
Studentorganisasjonen i Bodø mener at:  1058 

• Rekruttering, ivaretakelse og gjennomføring i utdanning må sikres gjennom kvalitetssikring 1059 

av rådgivnings- og studieveiledningstilbudet.   1060 

• Identifisering og forståelse av forventinger mellom student og institusjon må bedres. SOB skal 1061 
være en pådriver for at det initieres prosjekt(er) med formål om å identifisere eventuelle gap 1062 
mellom forventninger ved søknad og opptak og innfrielse av dette utover studieløpet. 1063 

 1064 

• Universitetet skal styrke den tverrfaglige satsningen og tilrettelegge for at studenten får mer 1065 
fleksibilitet gjennom et definert semester med 30 frie studiepoeng som muliggjør 1066 
økt eierskap, fordypning, utvekslingsmuligheter og poenggivende praksis/internship.  1067 

 1068 

• Gradsgivende studier må innrettes opp mot studieporteføljen med mål om å styrke koblingen 1069 
på tvers av gradsnivå, i tillegg justeres slik at bachelorutdanningene kvalifiserer til en større 1070 
bredde av masterprogram.   1071 

 1072 

• Undervisningen skal avbalansere bruken av norsk og engelsk slik at studenten opplever å være 1073 
faglig kompetent på begge arbeidsspråk.  1074 

 1075 

• Søknad- og ansettelsesprosesser skal gjennomføres på en måte som gjør at man får et så bredt 1076 
søknadsgrunnlag som mulig med hensikt om å sikre seg de mest kvalifiserte kandidatene.   1077 

 1078 

• Undervisningsformene må være varierte og tilrettelagte slik at studentene får faglig og 1079 
personlig utvikling. Studentorganisasjonen skal være en aktiv pådriver for kreative og fornyede 1080 
undervisningsformer.   1081 

 1082 

• Fremragende undervisere skal meritteres, og det skal være tilstrekkelig med pedagogiske kurs 1083 
tilgjengelig for de ansatte.   1084 

 1085 
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• Ved ansettelse og opprykk for undervisere skal pedagogisk kompetanse og formidlingsevne 1086 
vektlegges som nødvendige kvalifikasjoner. Studenter skal medvirke i alle 1087 
ansettelsesprosesser hvor den tilsatte vil arbeide tett med studenter og/eller vil kunne ha 1088 
stor påvirkning på studiehverdagen.  1089 

 1090 

• Peer review - som i denne sammenheng betyr at vitenskapelige ansatte deltar i kollegers 1091 
forelesninger -  bør benyttes mer hyppig i kvalitetssikringen og kompetansehevingen av 1092 
undervisere.   1093 

 1094 

• Det skal tilbys opplæring i studieteknikk, akademisk skriving og verktøy for alle studenter.  1095 
 1096 

• Det skal ikke etablerers Honors-program ved Nord universitet, man bør heller prioritere 1097 
ordninger for å motivere og utfordre studenter innenfor “ordinære” studieprogram.   1098 

 1099 

• Nord skal bidra til å fornye høyere utdanning gjennom utvikling og økt bruk av fleksible og 1100 
digitale læringsformer.  1101 

 1102 

• Formidling må være en sentral del av utdanningen til studenter, og man må få god støtte og 1103 
veiledning i denne prosessen.  1104 

 1105 

• Man bør forsterke fagmiljøet tilknyttet ExcITed, Senter for fremragende IT utdanning.  1106 
 1107 

• IT-utdanningen som er i Bodø bør enten overføres fra UiT til Nord universitet eller utvikles til 1108 
å bli et joint studietilbud på forkurs, bachelor- og masternivå.  1109 

 1110 

• Nord bør fortsette den målrettede satsningen av etter- og videreutdanning (EVU), basert på 1111 
sterke fagmiljø, markedets etterspørsel og samfunnets behov. 1112 
 1113 
 1114 

• Sørge for å ivareta et nyansert mangfold i pensumlitteratur for å styrke det totale 1115 
læringsutbyttet. 1116 

 1117 

• For å kunne utdanne kandidater som kjenner kompleksiteten av et kunnskapssamfunn, samt 1118 
være utstyrt til å kunne løse fremtidens utfordringer trenger man fokus på innovasjon i 1119 
utdanningen. Nord universitet har et godt fungerende innovasjons- og entreprenørskapsmiljø, 1120 
dette bør fortsette og dyrkes. 1121 
 1122 

• Innovasjon skal være et læringsutbytte i alle Nords faglige tilbud.  1123 

 1124 

• Alle Nords uteksaminerte studenter skal ha innovasjons- og endringskompetanse innenfor 1125 

sitt fagfelt.  1126 

 1127 
  1128 
 1129 

Praksis   1130 

Praksis i utdanningen gjør studenten mer bevisst på hvordan egen kompetanse er relevant i yrkeslivet 1131 
og er med på å forbedre det totale læringsutbyttet. Det er mange studieretninger ved Nord universitet 1132 
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som nyter godt av praksisperiode(r) i studietiden, det er dog et behov for å tenke mer kreativt slik at 1133 
flere studentgrupper får relevant arbeidserfaring.   1134 
 1135 

• Praksis skal være en mulighet for studenter ved alle gradsgivende studieprogram   1136 
 1137 

• Det må tilrettelegges for økt mulighet for at bachelor- og masteroppgaver kan skrives i 1138 
samarbeid med arbeidslivet.  1139 

 1140 

• Alle studenter som skal ut i praksis, skal være dekket av yrkesskadeforsikringsloven, med 1141 
praksisstedet som arbeidsgiver. Yrkesskadeforsikringsloven skal også gjelde for studenter som 1142 
er i praksis i utlandet.   1143 

 1144 

• Hvis en student gjennom obligatorisk praksis blir tildelt en praksisplass som innebærer 1145 
pendling eller flytting skal studenten kompenseres for de økte kostnadene dette medfører.  1146 

 1147 

• Nord universitets ledelse må være en pådriver for kvalitetssikrede praksisplasser og avtaler.   1148 
 1149 

• Vertskommune og fylke må koordinere praksis på en mer velegnet måte slik at kvalitetssikrede 1150 
praksisplasser og veiledere stilles tilgjengelig.   1151 

 1152 

• Det må sikres formell veilederkompetanse hos praksisveilederne. Kun fagpersonell med 1153 
relevant erfaring fra praksisfeltet skal brukes som veileder på praksisstedene.  1154 

 1155 
 1156 

• All praksis skal være studiepoenggivende.   1157 
 1158 

• Studenter med barn og gravide studenter skal få tilrettelagt praksisperioden så langt det er 1159 
mulig. Dersom en har omsorg for barn under seks år eller aleneomsorg for barn under 18 år 1160 
skal en ha krav på særskilt praksisplass. Utdanningsinstitusjonene skal ha hovedansvaret for 1161 
denne tilretteleggingen, og må samarbeide tett med praksisstedet.  1162 

 1163 

• Studenter med tyngre studentpolitiske verv skal hvis vedkommende foretrekker, ha rett på 1164 
prioritert nærpraksisplass. Med tyngre politiske verv menes sentrale verv i 1165 
studentorganisasjonen. 1166 
 1167 

• Alle Nords gradsstudenter skal ha en form for arbeidserfaring i løpet av sitt studieløp, slik at 1168 

man bedre kan forstå hvilke utfordringer næringslivet har og løsninger de trenger.  1169 

 1170 

• Studenter som gjennomfører obligatorisk praksis ved sted minimum 50 kilometer fra 1171 
studiested Bodø skal ha mulighet til å få refundert inntil 5000 kroner hver måned for bolig 1172 
nummer to.   1173 

 1174 

 1175 

Eksamen, vurdering, begrunnelse og vitnemål  1176 

En karakter er en indikasjon, men ikke særlig mye mer enn det. Studenten lurer av forskjellige grunner 1177 
ofte hvorfor karakteren er blitt satt slik den er. Enten man ønsker å vite hva man gjorde bra eller mindre 1178 
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bra, eller om man ønsker et bedre grunnlag på om man bør påklage karakterfastsettelse, bør eksamen, 1179 
vurderingsformer og begrunnelser innrettes på en mer formativ måte for å sikre et best mulig 1180 
læringsutbytte.   1181 
  1182 
Studentorganisasjonen i Bodø mener at:  1183 

• Alle studenter skal automatisk få en formativ og læringsfremmende begrunnelse på innlevert 1184 
arbeidskrav og eksamen.  1185 

 1186 

• Vurderingsformene må være varierte og utformet slik at studentene får faglig og personlig 1187 
utvikling. Studentorganisasjonen skal være en aktiv pådriver for kreative og fornyede 1188 
vurderingsformer.   1189 

 1190 

• Begrunnelsen på eksamen og innleverte arbeidskrav skal alltid minst være skriftlig, og skal gis 1191 
uavhengig av om vurderingen er avsluttende. Den kan likevel suppleres med muntlig 1192 
tilbakemelding.   1193 

 1194 

• Alle sensorer og undervisere må få opplæring i formativ og læringsfremmende vurdering og 1195 
begrunnelse.  1196 

 1197 

• Forsinket sensur skal registreres og bøtelegges, midler fra forsinket sensur skal øremerkes til 1198 
tiltak som kommer studentene til gode ved gjeldende fakultet. Forsinkede sensurer pga. “force 1199 
majeure” og lignende tilfeller kan unntas denne ordningen.   1200 

 1201 

• Hovedregelen bør være at eksamen ikke skal avholdes påfølgende dag etter en helligdag. Hvor 1202 
eksamener som går over flere dager der en eller flere dager er en helligdag skal dette 1203 
tas i betraktning i eksamensgjennomføringen.   1204 

 1205 

• Der hvor det er muntlig eksamen bør dette ikke utgjøre 100% av karakteren i faget, dette er 1206 
grunnet mangel på reell klageadgang.   1207 

 1208 

• Muntlig eksamen skal ha to sensorer der hvor det er mulig og hensiktsmessig.   1209 
 1210 

• Det må innføres strengere krav til behandlingstid og rutiner ved anklager om fusk. Dagens 1211 
ordninger kan medføre store konsekvenser for den anklagede student, selv i tilfeller som ender 1212 
med full frifinnelse.  1213 

 1214 

• Kolliderende eksamener skal være gyldig grunn til utsatt eksamen og skal ikke telle som et 1215 
eksamensforsøk.  1216 

 1217 

• Det bør være funksjoner for å be om begrunnelse og mulighet til å klage inne i StudentWeb.   1218 
 1219 

• For å belønne de best scorende studentene bør man oppføre en rangering på vitnemålet til de 1220 
som rangerer høyest i kullet.   1221 

 1222 

• Har man hatt tyngre studentverv som i en student-organisasjon eller forening bør dette 1223 
attesteres på vitnemålet.  1224 

  1225 
 1226 
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Internasjonalisering   1227 

Internasjonalisering gir økt mangfold, er avgjørende for et kunnskapssamfunn og gir impulser og 1228 
kulturell utveksling på tvers av landegrenser. Kunnskapsdeling på tvers av landegrenser er en av 1229 
grunnsteinene i akademia, og reell mobilitet og vertskapsevner er viktige virkemiddel for å heve 1230 
kvaliteten i norsk høyere utdanning. Internasjonalisering vedgår også det som foregår på campus i 1231 
Norge og det bør etterstrebes økt fokus på dette. For å fremme studier i utlandet er det viktig å ha et 1232 
velfungerende og forutsigbart system for godkjenning av fag og utdanninger tatt i utlandet. 1233 
Internasjonalisering er en ressurs for utdanningsinstitusjonene og studentene. Å ha mulighet til å dra 1234 
på utveksling skal være normen i norsk høyere utdanning og alle som ønsker å utveksle skal få mulighet 1235 
og støtte til å reise ut.   1236 
 1237 
Studentorganisasjonen i Bodø mener at:  1238 

• Universitetet skal ha en helhetlig strategi for internasjonalisering av studier og forskning.    1239 
 1240 

• Det bør i større grad tilrettelegges for et definert mobilitetsvindu med 30 frie studiepoeng ved 1241 
gradsgivende utdanninger.   1242 

 1243 

• Nord universitet skal tilby internasjonalt orienterte utdanninger som sikrer mangfold, 1244 
internasjonal erfaring med mål om å løse globale utfordringer.  1245 

 1246 

• Universitetet må mer aktivt benytte seg av – og søke på – DIKUs programmer, tilskudd og 1247 
ressurser.   1248 

 1249 

• Universitetet må i større grad kvalitetssikre og styrke studieveilederes og andre aktuelle 1250 
ansattes kompetanse vedrørende internasjonalisering.     1251 

 1252 

• Internasjonalisering i pensum med økt søkelys på ikke-vestlige teorier og akademikere må 1253 
styrkes.   1254 

 1255 

• Gratisprinsippet skal også være hovedregelen for internasjonale studenter.    1256 
 1257 

• Innreisende studenter skal integreres i studiemiljøet og gis tett oppfølging av 1258 
vertsinstitusjonen.  1259 

 1260 

• Studentene har rett på forhåndsgodkjenning av studier i utlandet.  1261 
 1262 

• Nord universitet bør være en pådriver for Students at Risk-ordningen. 1263 
 1264 

• Det må finnes gode stipendordninger for at studenter fra utviklingsland skal kunne ta en hel 1265 
grad ved Nord universitet.  1266 

 1267 

• Det må tilbys gratis nivåtilpasset norskkurs til alle internasjonale studenter og ansatte.  1268 
 1269 

• Nord universitet må i større grad forsøke å etablere flere avtaler med internasjonalt anerkjente 1270 
universitet.   1271 

 1272 

• Det må implementeres bedre rutiner som ivaretar en tilstrekkelig oppfølgning av studenter 1273 
som befinner seg i utlandet.   1274 

 1275 

• Grunndokumenter for studentorganisasjonen skal være lett tilgjengelig i engelsk format.  1276 
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 1277 

• Nords nettsider på engelsk må kvalitetssikres og utbedres der hvor det er behov.   1278 

Forskning    1279 

Nåtidens og fremtidens utfordringer krever innovative og forskningsbaserte løsninger, akademia er en 1280 
premissleverandør for disse. Nord universitet mottar årlig et betydelig tilskudd nye studenter som kan 1281 
være med på å identifisere og utvikle løsninger på lokale, regionale og globale utfordringer. Om dette 1282 
er på molekylært eller internasjonalt politisk nivå, er disse studentene en ressurs som kan 1283 
og bør forvaltes bedre. Nord bør innføre tiltak som tilrettelegger for forskningsmessig nysgjerrighet og 1284 
begjær på alle nivå i virksomheten.  1285 
 1286 

Studentorganisasjonen i Bodø mener at:  1287 

• Man må etablere ordninger for å oppdage og utvikle talenter fra “egne rekker”. Alle 1288 

professorer har en gang vært nye studenter. Disse ordningene bør være verktøy tilgjengelig 1289 

også på introduksjons- og bachelornivå.   1290 

 1291 

• Det må legges til rette for studentaktiv forskning på lavere grad, og det må opprettes emner 1292 
eller prosjekter som har som hensikt å gi innblikk i forskning.   1293 

 1294 

• Det må gjøres enklere og mer attraktivt å inkludere studenter i forskningsmiljøer.  1295 
 1296 

• Institusjonens autonomi er viktig for å støtte opp om den frie og kritiske forskningen og 1297 
utdanningen, men må også ses opp mot samfunnet og sektorens behov. 1298 

 1299 

• Nord bør innføre tiltak som tilrettelegger for forskningsmessig nysgjerrighet og begjær på alle 1300 
nivå i virksomheten.  1301 

 1302 

• Forskningsbasert undervisning må styrkes.  1303 
 1304 

• Tilbudene av forskerutdanning (ph.d.) må ses i lys av universitetets helhetlige studieportefølje, 1305 
etterspørsel og attraktivitet. 1306 

 1307 

• Nord universitets virksomhet skal til enhver tid etterleve etiske retningslinjer og skal aldri bidra 1308 
til forringelse av klima, menneskeverd- og rettigheter. 1309 
 1310 

• Nord universitet må øke forskningen ved institusjonen og skal gjennomføre - og følge opp - 1311 
tiltak med formål om økt ekstern finansiering.   1312 

 1313 

• Nord universitet må arbeide for å få bedre uttelling på søknader om eksterne midler fra 1314 
Forskningsrådet og EU-programmer.   1315 

  1316 
 1317 
 1318 

Læringsmiljø   1319 

Alle studenter ved Nord universitet skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer 1320 
helse, trivsel og læring. Et læringsmiljø er forholdene som virker inn på studentenes muligheter til å 1321 
tilegne seg kunnskap, og som er av betydning for studentenes fysiske og psykososiale helse. I et 1322 
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helhetlig læringsmiljø inngår fysiske, tilrettelagte, digitale, organisatoriske, pedagogiske og 1323 
psykososiale forhold. Vi ønsker å ha et universelt utformet læringsmiljø. Med universell utforming 1324 
forstår vi tilpasning av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan 1325 
brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig uten at det er behov for tilpasning og spesiell 1326 
utforming.  1327 
Universitetets ledelse, læringsmiljøutvalget, første semester og studentorganisasjonen skal være 1328 
aktive pådrivere for at våre studenter og ansatte opplever arbeidet med læringsmiljøet som 1329 
systematisk, kvalitetssikret og godt strukturert.  1330 
  1331 
Studentorganisasjonen i Bodø mener at   1332 

Fysisk læringsmiljø  1333 

• Det bør i større grad være en mer definert fakultetstilhørighet, blått bygg er et godt eksempel 1334 
på dette.   1335 

 1336 

• Øke antall arbeidsplasser på campus, spesielt er økt dekningsgrad i eksamensperioden viktig.  1337 
 1338 

• Studenter skal tidlig bli inkludert i campusutviklingsprosjekter.  1339 
 1340 

• Areal for studentaktivitet skal vektlegges ved oppgradering av bygg og nybygg.  1341 
 1342 

• Areal og tjenester må innrettes med hensikt om å øke aktivitetsnivå på campus, spesielt 1343 
utenfor kjernetiden.  1344 
 1345 

• Luft- og romkvaliteten må utbedres der det er mangler 1346 
 1347 

  1348 

Tilrettelagt læringsmiljø  1349 

• Man må vedlikeholde og utvikle graden av universell utforming på universitetet og finne hvor 1350 
det eventuelt må gjøres konkrete tiltak. 1351 

 1352 

• Man må sikre tilgang til ulike arealer og rom tilrettelagt for læring i ulike former. 1353 
 1354 

• Man må bedre tilbudet til studenter med tilretteleggingsbehov gjennom utvalgte og 1355 
målrettede kurs.   1356 

 1357 

• Man må styrke tilretteleggingskompetanse og kapasitet ved bedre institusjonell koordinering 1358 
gjennom et forum for ansatte som jobber med tilrettelegging. 1359 

 1360 

• Bedre tilgjengeliggjøring av ressurser og verktøy for ansatte og studenter er nødvendig.   1361 
 1362 

• Studenter med permanente eller vedvarende funksjonsnedsettelser bør ikke behøve å søke 1363 
hvert semester for tilrettelagt eksamen.  1364 

  1365 
  1366 

Digitalt læringsmiljø  1367 

• Undervisere ved Nord universitet skal ha sammenhengende, fleksible og brukervennlige 1368 
digitale muligheter til å praktisere og videreutvikle sin undervisning. 1369 

 1370 
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• Nord universitets studenter skal møte et digitalt læringsmiljø som engasjerer og er enkelt å 1371 
bruke i egne læringsaktiviteter.  1372 

 1373 

• Universitetets digitale læringsplattform skal inngå som en del av det digitale læringsmiljøet.  1374 
 1375 

• Det er nødvendig med heldekkende tilbud av pensum digitalt. E-bøker og e-kompendier bør 1376 
være tilgjengelige for alle emner, og de bør være rimeligere enn papirbøker.  1377 

 1378 

• Nord skal digitalisere faglig og administrativ virksomhet der det er tjenlig. 1379 
  1380 

Organisatorisk læringsmiljø  1381 

• Handlingsplanen for læringsmiljø skal brukes aktivt og forankres bedre i universitetet for å 1382 
skape et godt læringsmiljø der studenter deltar aktivt både faglig og sosialt. 1383 

 1384 

• Læringsmiljøutvalgets virksomhet må i større grad synliggjøres for studentene og forankres 1385 
bedre hos fakultetene. 1386 

 1387 

• Studentrepresentanter i LMU og studentledere skal inviteres til å delta på universell-1388 
konferansen og tilsvarende konferanser.  1389 

 1390 

• Man må sikre at gjennomføringen emne-, midtveis-, studieevalueringer blir prioritert og 1391 
mangler utbedret.  1392 

 1393 

• Tillitsvalgtordningen skal innrettes slik at den enkelte tillitsvalgte føler seg trygg og kompetent 1394 
i rollen. Det må tydeligere kommunisere tjenestevei og hvilke handlingsrom og ansvar som 1395 
foreligger.  1396 

  1397 

Psykososialt læringsmiljø  1398 

• Man skal opprettholde og etterleve mandatet til første semester utvalget.   1399 
 1400 

• Økt fokus på den faglige og sosiale integreringen av master-, samlingsbaserte, og 1401 
deltidsstudenter er nødvendig. 1402 

 1403 

• Man skal tilrettelegge for økt studentaktivitet utenfor tradisjonell undervisning- og 1404 
forelesningsaktivitet.  1405 

 1406 

• Det bør opprettes en felles plan for hvordan man skal adressere utfordringer belyst i helse- og 1407 
trivselsundersøkelser.   1408 

 1409 

• Man skal utvikle en felles ruspolicy ved Nord universitet  1410 
 1411 

• Samarbeidet mellom fagansatte, studieveiledere og rådgivningstjenesten må styrkes.  1412 
  1413 

Pedagogisk læringsmiljø  1414 

• Man skal øke bruken av studentaktive og varierte læringsformer   1415 
 1416 

• En faglig mentorordning skal etableres som et tilbud for alle gradsstudenter.   1417 
 1418 

• Studenten skal oppleve å ha mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet  1419 
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 1420 

• Det skal tilrettelegges for faglig og sosiale møteplasser på tvers av studier og årskull.    1421 
  1422 
 1423 
  1424 

Samspill, faglig og sosial tilhørighet   1425 

Nord universitet skal arbeide for å styrke samarbeidet internt og med samfunnet omkring seg ved å 1426 
være en naturlig møteplass for medarbeidere, studenter, samfunns- og næringsliv.   1427 
  1428 
Studentorganisasjonen i Bodø mener at: 1429 

• Nord universitet skal arbeide målrettet med å skape en følelse av tilhørighet til et akademisk 1430 
felleskap, der fagfolk, studenter på tvers av kull- og gradsnivå integreres. 1431 
   1432 

• Nord bør i større grad benytte seg av eksterne gjesteforelesere, professor/førsteamanuensis 1433 
II og kombinerte stillinger for å styrke tilknytningen til yrkeslivet og andre akademiske 1434 
institusjoner.  1435 

 1436 

• Universitetet, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune må aktivt adressere tiltak med mål 1437 
om å beholde og videreutvikle ressursen man utdanner, i et ledd der man går fra å være et 1438 
utdanningssted til et varig hjemsted. 1439 

 1440 

• Man må styrke arbeidslivsrelevansen i studiet, rekruttere og fremdrive talenter og på bedre 1441 
måte kommunisere hvilke muligheter man har etter endt studie.   1442 

 1443 

• Det må etableres mekanismer som ivaretar funksjonene og kompetansen til det nedlagte 1444 
karrieresenteret som aldri fikk noen reell erstatter.   1445 

 1446 

• Universitetet skal være en pådriver for opprettelsen av avtaler med nærings- og arbeidsliv med 1447 
sikte på å øke omfanget av tilgjengelige master- og bachelorstipend.  1448 

 1449 

• Nord universitet bør i større grad tilby master- og bachelorstipend for aktuelle 1450 
problemstillinger og forskningsprosjekt.   1451 

 1452 

• Man må jobbe for at flere studenter kommer ut i praktikantordninger, vikariater og 1453 
praksisprogrammer.  1454 

 1455 

• Man skal opprette en markedsplass hvor bedrifter kan etterlyse oppgaver eller arbeidskraft fra 1456 
studenter ved Nord universitet   1457 
 1458 

 1459 

Samfunnsansvar, ytringsfrihet og formidling 1460 

Kunnskap er bærebjelken i et moderne samfunn og forutsetter respekt for demokrati og 1461 
menneskerettigheter, toleranse, innovasjon og faglig kompetanse. Verdensbilde preges av en bølge av 1462 
populisme, polarisering og nedbrytning av internasjonale normer og ustabilitet.  Nord universitet skal 1463 
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utdanne kandidater som har kunnskap om samfunnets utfordringer og muligheter. Det er viktig at 1464 
Nord bidrar med tilgjengelig forskning og kunnskap som tydeligere aktører i samfunnet og 1465 
samfunnsdebatten.  1466 
 1467 

Studentorganisasjonen i Bodø mener at: 1468 

Nord skal være en premissleverandør for kunnskap i samfunnsdebatten og aktivt bidra til å øke den 1469 

allmenne tilliten til vitenskapelig metode og forskningsresultater. 1470 

• Universitetet må styrke de eksisterende arenaene og ved behov opprette nye fora for 1471 
forskningsformidling, debatt og meningsbrytning både internt i det overnevnte akademiske 1472 
fellesskapet, men også ut til samfunnet for øvrig.  1473 

 1474 

• Universitetsledelsen må tilrettelegge for at ansatte oppmuntres til å delta mer aktivt i 1475 
samfunnsdebatten.  1476 
 1477 

• Universitetet må påse at man oppfattes som åpen, tilgjengelig og relevant for 1478 
samarbeidspartnere, utenforstående, samfunns- og næringsliv.  1479 
 1480 

• Det skal være rom for et meningsmangfold og det må vernes om ytringsfrihetsprinsipper i 1481 
samfunnet.  1482 
 1483 

• Man må sikre videreutviklingen og konsolideringen av utvalget for Likestilling, inkludering og 1484 
mangfold. 1485 
 1486 

  1487 
  1488 

Student(demokrati) og engasjement   1489 

Et sterkt og levende universitetsdemokrati er kjennetegnet av respekt, åpenhet, nærhet og kreativitet. 1490 
Dette innebærer at det legges til rette for åpne og kritiske diskusjoner av hele virksomheten. Ytterligere 1491 
er universitetet tjent med å styrke studentdemokratiene mer enn det er blitt gjort tidligere, herunder 1492 
er kvalitetssikret kursing av tillitsvalgte fra kullnivå til sentralt nivå vesentlig. Kompetente og trygge 1493 
tillitsvalgte medvirker sterkt til et bedre studiemiljø for sine medstudenter, og ringvirkningen kan 1494 
potensielt være utslagsgivende for universitetskulturen i sin helhet. Om så det skulle dreie seg om 1495 
campusutvikling eller endringer i studieplan utgjør Nord universitets mellomstore størrelse en 1496 
mulighet for nærhet og åpenhet i alle prosesser, ytterligere muliggjør dette makkerskapet mellom 1497 
ansatte og studenter en mer helhetlig og felles situasjonsforståelse som videre tilrettelegger for mer 1498 
treffsikre løsninger på utfordringer og muligheter. Det er i alles interesse at man ivaretar og 1499 
videreutvikler dette samarbeidet basert på respekt, åpenhet, nærhet og kreativitet.    1500 
 1501 
  1502 

Studentorganisasjonen i Bodø mener at: 1503 

• Studentforeningene ved fakultetsnivå bør samlokaliseres for å skape en arena for 1504 
samhandling, erfaringsdeling og et helhetlig inntrykk av studentdemokratiet og organisert 1505 
studentaktivitet.   1506 

 1507 
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• Utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnadene skal legge til rette for studentfrivillig 1508 
arbeid gjennom gratis og relevant kursing, fristasjon og økonomisk støtte til drift og 1509 
arrangement.  1510 

 1511 

• Kommunen må bidra til studentfrivilligheten gjennom å gi tilgang på idrettsanlegg, økonomisk 1512 
støtte, lokaler til studentkultur, møteplasser og andre arealer til studentorganisasjoner.  1513 

 1514 

• Studentfrivilligheten skal ha et tilgjengelig, kompetent og behjelpelig støtteapparat ved 1515 
økonomiske og organisatoriske spørsmål. 1516 

 1517 

• Utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnadene skal gjøre det mulig for foreningene å 1518 
søke økonomiske midler til studentenes aktivitet, der studentene selv skal være representert 1519 
i utvalg eller komiteer som har ansvar for å behandle tildelingene.   1520 

 1521 

• Utdanningsinstitusjonene skal tilrettelegge for studenter med tunge verv. Dette innebærer 1522 
blant annet å innvilge permisjon, gi fritak fra obligatoriske aktiviteter og tilrettelegge 1523 
praksisperioder. Studenter som har fått innvilget permisjon skal beholde sin studentstatus. 1524 
Utdanningsinstitusjonen skal i samråd med studentene avgjøre hvilke verv som faller inn under 1525 
denne bestemmelsen.  1526 

 1527 

• Informasjonen på Nord sine nettsider omhandlende studentdemokratiet skal være faglig og 1528 
tidsriktig oppdatert.   1529 

 1530 

• Det skal tilrettelegges for økt studentaktivitet på campus, også etter normale arbeidstider.   1531 
 1532 

• Det bør utredes om hvilke styrker og svakheter etableringen av fakultetsstyrer vil gi. I lys av 1533 
utredningen bør man implementere aktuell styringsstruktur. 1534 

 1535 

• Universitetet må ha en tydeligere plan for å ivareta og styrke studentdemokrati og tilhørende 1536 
engasjement. 1537 

 1538 

• Det skal være studentrepresentasjon i rektors ledergruppe.   1539 
 1540 

• Det skal være 3 studentrepresentanter i universitetsstyret. 1541 
 1542 

• Nord universitet skal vederlagsfritt og så langt det lar seg gjøre stille lokaler disponibelt til 1543 
studentorganisasjonen, studentforeninger og andre organisasjoner som driver studentrettet 1544 
aktivitet. 1545 

 1546 

• Universitetsledelsen må sikre at studentforeninger tilknyttet til SOB opplever likebehandling 1547 
og nødvendige ressurser til å utøve sitt arbeid på en tilfredsstillende måte, uavhengig av 1548 
fakultetstilhørighet. Dette innebefatter logistikk, autonomi, infrastruktur, kursing og 1549 
økonomiske ressurser. 1550 

 1551 

• Studentorganisasjonens og tilhørende foreningers fasiliteter skal være innbydende og av en 1552 
kvalitet som stimulerer til studentengasjement.  1553 

 1554 

• Studentorganisasjonen skal samarbeide med Samfunnet i Bodø for å gjøre det til en enda mer 1555 
attraktiv arena for studentene. 1556 
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 1557 

• Det skal tilrettelegges fysisk og økonomisk slik at Samfunnet i Bodø kan vokse til å utgjøre en 1558 
tiltrekningskraft og rekrutteringsmiddel for nye og nåværende studenter.   1559 

 1560 

• Det skal være enkelt for alle studenter å delta i studentdemokratiet. Studentdemokratiets 1561 
struktur skal være synlig for alle studenter ved Nord universitet, campus Bodø.   1562 

 1563 

• Studentene skal ha anledning til å delta i saksforberedende møter, komiteer og lignende som 1564 
ikke er omfattet av lovkravet om studentrepresentasjon som behandler eller forbereder saker 1565 
som angår studentene.  1566 

 1567 

• Nord universitet skal gi møtegodtgjørelse til studentrepresentanter som sitter i råd, styrer og 1568 
utvalg. Som hovedregel skal dette gjelde der hvor vitenskapelig ansatte mottar lønn for 1569 
arbeidet, møtegodtgjørelse skal også̊ gjelde forberedelser til møtet. Satsene for godtgjørelse 1570 
skal følge bestemmelsene i Statens personalhåndbok.  1571 

 1572 

• Ved andre fora som fordrer studentrepresentasjon som arbeidsgrupper, ad-hoc grupper, etc. 1573 
skal møtegodtgjørelse avgjøres på forhånd for å sikre forutsigbarhet for studenten.  1574 
 1575 

• Universitetet skal sikre kvaliteten i fadderordningen, sørge for at faddernettverket har 1576 
tilstrekkelige ressurser og får nødvendig støtte til å gjennomføre sitt arbeid på en god måte.  1577 
 1578 

• Nord universitets ledelse har et sosialt ansvar på alle nivå i organisasjonen, kjennetegnet ved 1579 
åpne beslutningsprosesser basert på demokratiske prinsipper.  1580 

  1581 
 1582 

 1583 
  1584 

Velferd og studenttrivsel   1585 

Studenter som trives, har bedre forutsetninger for å lykkes. Gode velferdstilbud er avgjørende for 1586 
studenters ytelsesevne i utdanningssammenheng. Studentorganisasjonen i Bodø vil jobbe for at 1587 
studentenes overgang til – og gjennomføring av – studietiden skal være 1588 
forutsigbar, intellektuelt utfordrende og at studentene har råd til å prioritere faglig utvikling.   1589 
  1590 

Studentorganisasjonen i Bodø mener at:  1591 

• Universitetet i samarbeid med Studentorganisasjonen må sikre kvaliteten av fadderperioden 1592 
og tilse at fadderstyret har tilstrekkelig med ressurser.  1593 

 1594 

• Velkomsten skal være et tilbud ved alle campuser og det bør konkretiseres et minste felles 1595 
multiplum. Utforming av tilbudet, størrelse og omfang bør forankres i institusjonen, ordningen 1596 
bør i utgangspunktet følge et rettferdighetsprinsipp, men ulike forutsetninger for drift kan 1597 
tillate ulik utforming.   1598 

 1599 

• Studentorganisasjonen skal jobbe for å bedre studentenes økonomiske vilkår og 1600 
forutsetninger.   1601 

 1602 

• Det nasjonale kravet om at studiestøtten må knyttes til grunnbeløpet i folketrygden og økes 1603 
til 1.5G støttes. 1604 

 1605 
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• Studentinord og studentorganisasjonen må på en bedre måte synliggjøre hvordan midlene fra 1606 
semesteravgiften blir fordelt. Styret i Studentinord må aktivt involvere studenter i 1607 
fastsettingen av semesteravgift og formål.   1608 

 1609 

• Studentinord bør i større grad etterstrebe åpenhet.  1610 
 1611 

• 10% av Studentinords eventuelle årlige overskudd bør uavkortet bevilges til studentrettede 1612 
tiltak, i samråd med studentdemokratiet.   1613 
 1614 

• Samspiletl med samarbeidspartnere og relevante aktører for å styrke studentengasjementet 1615 
skal økes.   1616 

  1617 

• Dekningsgraden til Studentinords studentboliger i Bodø skal være på minst 25% av den totale 1618 
studentmassen ved campus Bodø.     1619 

 1620 
 1621 

• Det er positivt med private utbyggingsprosjekt med førsterett til studenter.  1622 
 1623 

  1624 
 1625 

Studenthelse   1626 

God studenthelse er når studenten, gitt sin særskilte livssituasjon, er i stand til å mestre 1627 
studenthverdagen og lykkes både faglig, sosialt og psykisk. Det skal tilbys rimelige og gode 1628 
lavterskeltilbud for å ivareta studentenes fysiske og mentale helse. Arbeidet med forebyggende 1629 
helsetiltak blant studenter skal også inkludere tilbud om fysisk aktivitet, ernæring, sosiale møtesteder 1630 
og drift av studentfrivilligheten. Kulturtilbud og foreningsliv har en direkte forebyggende effekt av 1631 
ensomhet og alvorlige psykiske symptomplager blant studenter. Å legge til rette for, styrke og satse på 1632 
studentlivet er et felles ansvar mellom stat, vertskommune, utdanningsinstitusjon, studentsamskipnad 1633 
og lokale studentdemokratier.  1634 
   1635 

  1636 

Studentorganisasjonen i Bodø mener at:  1637 

• Alle studenter skal ha enkel tilgang til et lavterskel, psykisk helsetilbud.  1638 
 1639 

• Utdanningsinstitusjonene skal mer sømløst koordinere sin studieveiledningstjeneste med 1640 
studentsamskipnadenes og kommunenes psykiske helsetilbud.  1641 

 1642 

• Det skal over statsbudsjettet øremerkes midler gjennom helseforetakene til utvidelse av det 1643 
psykiske helsetilbudet rettet mot studenter.   1644 

 1645 

• Det skal finnes tilbud for studenter med tyngre psykiske plager. Tilbudene skal legge til rette 1646 
for at personer med psykiske plager kan studere. Tilbudene skal finansieres av det offentlige, 1647 
og de skal samarbeide med utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnadene.   1648 

 1649 

• Universitetsledelsen må påse at arbeidet med tiltaksplaner for bedring av studenters psykiske 1650 
helse prioriteres og implementeres.     1651 

 1652 

• Helsekassa bør videreføres, Studentorganisasjonen vil være en tydelig pådriver for å 1653 
synliggjøre og styrke dette tilbudet.  1654 
 1655 
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• Studenter skal få rabatterte tannhelsetjenester på 75%, i likhet med tilbudet til unge mellom 1656 
19-20 år.    1657 
 1658 

• Man skal ivareta og inngå samarbeidsavtaler med sikte på å styrke treningstilbudet til sine 1659 
medlemmer. 1660 

 1661 

• Studenter skal ha fortrinnsrett i idrettsanlegg som er finansiert og eid av studentsamskipnad 1662 
og/eller utdanningsinstitusjon.  1663 

 1664 

• Studentidretten skal ha tilgang til kommunale idrettsanlegg på lik linje med andre 1665 
idrettsforeninger.  1666 

 1667 

• Samskipnad, utdanningsinstitusjoner, kommuner, idrettskretsene og -forbundene må aktivt 1668 
støtte studentidretten gjennom tilskudd, tilrettelegging og tilgang på utstyr og idretts- og 1669 
treningsarealer for å sikre høy kapasitet og lave kostnader for deltakelse slik at studentidretten 1670 
sikres som lavterskeltilbud.  1671 

  1672 
 1673 

Bærekraft, klima og miljø   1674 

Bærekraft er en nåtidens store utfordringer. Nord må̊ forplikte og forberede seg til å være en positiv 1675 
bidragsyter i denne sammenheng. Nord universitet skal bidra med kunnskap 1676 
og inn samfunnsdebatten, samt utdanne faglig kompetente kandidater til å finne morgendagens 1677 
løsninger.   1678 
  1679 

Studentorganisasjonen i Bodø mener at: 1680 

• Nord universitet skal ha et bærekraft-, klima- og miljøperspektiv på alle sine aktiviteter.  1681 
 1682 

• Nord universitet skal etterstrebe å være et klimanøytralt universitet med nullutslippsbygg 1683 
som ambisjon.   1684 

 1685 

• Nord universitet skal utarbeid en helhetlig klima- og miljøstrategi som dekker utdanning, 1686 
forskning, formidling og drift gjennom videreføring, styrking og forankring av prosjekter som 1687 
Grønn Campus.   1688 

 1689 

• Alle kjøretøy eid av Nord universitet og Studentinord må være fossilfrie.   1690 
 1691 

• Nord universitet og Studentinord skal være transparente om sitt klimaregnskap og være en 1692 
pådriver for det grønne skiftet.   1693 

 1694 

• Det bør utredes hvordan man kan utnytte takarealet på campus på en bedre måte, med mål 1695 
om å skape et mer positivt klimaregnskap og sosiale soner.   1696 

 1697 

• Det bør fastsettes en søknadspott til forskning eller andre tiltak som bidrar til en grønnere 1698 
profil ved Nord universitet.   1699 

 1700 

• Flere parkeringsplasser skal omgjøres til ladestasjoner for el- og hybridbiler.  1701 
 1702 
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• Studentinord og Nord universitet må jobbe mer intensivt med å redusere matsvinn.    1703 
 1704 

• Det bør vurderes tiltak for å gjøre vegetarmat billigere enn kjøttinnholdig mat. Dette betyr ikke 1705 
å skru opp prisene på kjøtt, men prise vegetarmat rimelig. 1706 

 1707 

• Man må redusere matsvinnet i kantinene ved å gi ytterligere tilbud enn dagens ordning på mat 1708 
som nærmer seg utløpsdato.  1709 

 1710 

• Studentorganisasjonen skal ha et vegetar/vegansk tilbud på sine arrangementer der hvor det 1711 
er ønskelig av deltakerne.   1712 

 1713 

• Bruken av plast skal reduseres der hvor mulig.   1714 
 1715 

• FNs bærekraftsmål skal være en integrert del av hvert studietilbud ved Nord universitet  1716 
 1717 

• 1% av alle budsjetter ved Nord universitet og Studentinord bør øremerkes til klimatiltak 1718 
  1719 
 1720 
 1721 

Vertskommuner og vertsfylker   1722 

Tilknytning til kommunen og fylke man bor i er viktig for studenten, den fysiske og mentale avstanden 1723 
mellom universitetet og Bodø by bør reduseres. Tilgang på kulturtilbud er et felles ansvar som deles 1724 
av studentene og det offentlige. Kulturtilbudene skal være av kvalitet, være lett tilgjengelige og ha en 1725 
studentvennlig pris. Det skal også være enkelt å selv kunne opprette kulturtilbud for studenter 1726 
gjennom regionens ulike foreninger og møteplasser. Kommuner og fylkeskommuner med høyere 1727 
utdanningsinstitusjoner må gjenspeile at de er studentkommuner.  1728 

 1729 

Studentorganisasjonen i Bodø mener at: 1730 
 1731 

• Kommuner som er vertskap for utdanningsinstitusjoner, har ansvar for å tilrettelegge for 1732 
studenter.  1733 

 1734 

• Vertskommunene skal sørge for formalisert samarbeid med studentdemokratiene tilknyttet 1735 
lærestedene i kommunen. 1736 
 1737 

• Man i Bodø trenger en ordning som er basert på og ivaretar de samme ambisjonene som 1738 
Innocamp Steinkjer. 1739 

 1740 

• Vertskommunene skal utarbeide en strategi for ivaretakelse av lokal studentvelferd i 1741 
samarbeid med studentdemokratiene.  1742 

 1743 
 1744 

• Studentdemokratiene skal være høringsinstanser i alle planer og saker som angår studenter i 1745 
kommunene og fylkeskommunene. 1746 

 1747 

• Det skal være studentrabatt på alle kultur- og idrettsarrangement.   1748 
 1749 
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• Studentboliger og annen eiendom som eies og/eller forvaltes av studentsamskipnadene skal 1750 
unntas eiendomsskatt, og det skal tilstrebes å gi tomtestøtte til deres virksomhet.   1751 

 1752 

• Kommunen skal ha anledning til å innføre tiltak for å oppfordre flere studenter til å skifte 1753 
bostedsadresse fra hjemkommunen til kommunen der de studerer.   1754 

 1755 

• Det offentlige skal legge til rette for at tomter nær utdanningsinstitusjonen skal benyttes til 1756 
studentformål.  1757 
 1758 

• Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) skal sikre at samarbeidet med det regionale arbeids- 1759 
og næringslivet når fagmiljøene slik at det gir positive utslag i alle studieprogram.  1760 

 1761 

• De skal tilbys gratis kollektivtilbud i august-måned for å oppfordre studentene til bruk av 1762 
kollektivt befordringsmiddel i Bodø, samt vil dette forstås som en hyggelig velkomst til nye 1763 
medborgere.   1764 

 1765 

• Studentorganisasjonen i Bodø mener at det skal være 50 % studentrabatt på all 1766 
kollektivtransport for alle fulltidsstudenter, inklusivt enkeltbilletter.  1767 
 1768 

• Det skal være fleksible og rimelige periodebilletter, henholdsvis 24-timers-, 48-timer-, ukes-, 1769 
måneds- og semesterbilletter.  1770 
 1771 

• Det bør opprettes en ekspress-rute fra universitetet til byen.  1772 
 1773 

• Tilbudet på nattbuss bør forbedres i hyppighet og tilgjengelighet 1774 
 1775 

• Delingskonsepter som el-sparkesykler, el-sykler og el-biler bør som øker fremkommelighet for 1776 
studenter bør støttes. 1777 

  1778 
  1779 
  1780 
Nord universitet er et ungt universitet, med et bredt, utstrakt geografisk nedslagsfelt. Dette gir 1781 
utfordringer, men også store muligheter. I et ledd med å realisere sitt potensial er Nord universitet 1782 
nødt til å forvalte sin mest verdifulle ressurs på en bedre måte, denne ressursen er studentene.    1783 
 1784 
   1785 
   1786 
   1787 
   1788 
 1789 
 1790 
 1791 
 1792 
 1793 
 1794 
 1795 
 1796 
 1797 
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 1798 

Sak 10: Spørretimen 1799 

 1800 

I denne saken kan det rettes spørsmål mot alle organisasjonens organer, samt Nord 1801 

universitet og Studentinord.  1802 

 1803 

Spørsmål ang en sak fra Tromsø ang fellesarealer. Hvordan kan Studentinord nekte sine studenter  å 1804 

bruke fellesarealer.  1805 

Det uttrykkes misnøye ovenfor restriksjoner i studentboligene.  1806 

Bente Pettersen svarte på spørsmål til Studentinord. 1807 

SOB-styret viderefører dialogen med Studentinord 1808 

 1809 

 1810 

 1811 

 1812 

 1813 

 1814 

 1815 

 1816 

 1817 

 1818 

 1819 

 1820 

 1821 

 1822 

 1823 

 1824 

 1825 

 1826 

 1827 
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 1828 

 1829 

Sak 11: Eventuelt 1830 

 1831 

Opppussing på Samfunnet? Hva ønsker studentene at Samfunnet skal bli/gjøre. 1832 

Forbedring av konsertfasiliteter. 1833 

Dag/ ettermiddag. Bordtennisbord shuffleboard? 1834 

Forslag om å komme med en sak til neste Studentting. 1835 

 1836 

 1837 

Møte hevet 17.15. 1838 

 1839 

 1840 

 1841 

 1842 

Protokollunderskrivere: 1843 

 1844 

 1845 

 1846 

 Chanice S. Johansen     Synnøve Ommundsen  1847 

  1848 

 1849 

 1850 

 1851 

 1852 

 1853 

 1854 

 1855 

 1856 
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