
Styremøte 1/22-23 
 

Dato: 06.09.2021, 19.00-20.30  
Sted: Saga  
Innkalt: Vilde Gjevestad, Stine Sæthre, Henna Eidsaune, Mie Løkken Haugerstuen, Gabriel 
Brunvoll og Håvard Dragland. 
 
Til stede: 
Vilde Gjevestad, Stine Sæthre, Henna Eidsaune, Mie Løkken Haugerstuen, Gabriel Brunvoll 
og Håvard Dragland. 
 

Saksliste  
 
Vedtakssaker  
1/22-23: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 6. september 2022  
2/22-23: Studentting 1 
3/22-23: Handlingsplan  
4/22-23: Engasjementshelg 
5/22-23: Engasjementsmiddag  
6/22-23: Økonomiske søknader 
 
 
 
Orienteringssaker: 
1/22-23: Gjennomgang av studiestart 
2/22-23: Status på samarbeidsavtaler 
3/22-23: Tillitsvalgtopplæring 
4/22-23: Status tilknyttede organisasjoner 
5/22-23: Campusservice 
6/22-23: Erasmus-prosjekt 
 
Eventuelt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vedtakssaker 

 

1/22-23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til 
styremøtet 06. september 2022  
 
Forslag til vedtak:  
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 5. august 2021 

Vedtak: 

Vedtatt. 

 

2/22-23: Studentting 1 

Studenttinget er organisasjonens besluttende organ mellom årsmøtene, og det avholdes 
minst 5 studentting hvert år. Studentene ved campus Bodø er representert gjennom 
delegater fra studentforeningene ved hvert fakultet, fordeling av delegater er basert på 
studentantall.  
 
Både studentforeningene og observatørlisten har mottatt innkalling til studenttinget.  
 
Faste saker på Studenttinget er:  
Konstituering, referater, orienteringer, spørretimen, rapporter og eventuelt. 
 
Forslag til saksliste:  

1. Konstituering 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Valg av møteleder 
c. Valg av referent 
d. Valg av tellekorps 
e. Valg av protokollunderskrivere 
f. Godkjenning av saksliste 
g. Godkjenning av forretningsorden 

2. Åpningsdebatt 
3. Referater 

- Styremøte 1 
4. Orienteringer 

- Arbeid siden 1. juli og fremover 
5. Møteplan 
6. Rapport Fadderperioden 2022 



7. Studentsosiale midler 
8. Regnskap 
9. Budsjett 
10. Spørretimen 
11. Eventuelt 

  
Forslag til vedtak:  
Styret godkjenner sakslisten til Studentting 1.    
  
Vedtak:   
 

Styret godkjenner sakslisten til Studentting 1  

3/22-23: Handlingsplan 
Handlingsplanen skal vedtas under Studentting 1. Leder presenterer handlingsplan som 
ligger vedlagt, utformet etter innspill fra sist styremøte. 
 
I diskusjonen som kom frem under styremøtet skal SOB utarbeide et forslag til strategi som 

skal legges frem på årsmøtet som kan være redigerbart, men med faste mål. Dette for å 

gjøre SOB’s arbeid mer tydelig og klart i årene fremover. Styret er i fellesskap enig at dette er 

en styrking av den studentpolitiske strategien SOB bør og skal ha. 
 

Forslag til vedtak:  
Styret vedtar innstilling til handlingsplan.    
 
Vedtak: 

Styret vedtar innstillingen til handlingsplanen med de innspill som kom frem under møtet.  

 

4/22-23: Engasjementshelg  

Vi går gjennom og forbereder oss på engasjementshelgen. Vi ser på status og fordeler videre 
ansvar for å få mest ut av helgen. Styret diskuterer også innhold, både på turen og eventuelt 
en kveld i forveien. 
  
Forslag til vedtak:  
Styret vedtar ansvarsfordeling og oppgaver slik det fremkom i styremøtet.    
 

  
Vedtak:   
Styret vedtar ansvarsfordelingen sammen med dagsplanene for hele turen.  
 
 
 

 
 



 

5/22-23 Engasjementsmiddag  
 
Som en takk for innsatsen i fadderperioden er det ønskelig å invitere inn de som har lagt inn 
mye arbeid for en så god som mulig gjennomføring. En slik middag vil innebære både 
planlegging og en større sum til mat. Nestleder har vært i kontakt med kantinen for leie av 
lokaler og mat. Det bør og diskuteres eventuell underholdning under middagen.  
 
Forslag til vedtak: Styret vedtar arbeidsfordeling og budsjett for middagen slik det fremkom 
på styremøtet.  
 
Vedtak: 
Styret vedtar. 
 
 

6/22-23: Økonomiske søknader 
 

I henhold til økonomireglementet så settes 25% av SOB sitt årlige tilskudd av studentsosiale 

midler til en søkbar post. Denne potten kan søkes på av foreninger og organisasjoner 

underlagt SOB. Det kan søkes om tilskudd til arrangement, utstyr eller en annen form for 

studentrettet aktivitet. Det kan og søkes om underskuddsgaranti.  

Storm friluftsforening sendte inn en søknad til SOB 25. juli om 11 005,- til to stk 

arrangementer i fadderperioden. Merk at bare turen til Litltinden ble gjennomført. 

Havets Døgn styret sendte inn en søknad til SOB 31. August om 19 999,- i 

underskuddsgaranti.  

Storm Friluftsforening sendte inn en søknad til SOB 06. September om 8360,- til 

arrangementet «Sykkeltur til Landegode».  

 

Forslag til vedtak:  

Styret vedtar å innvilge xxx til Storm Friluftsforening. 

Styret vedtar å innvilge xxx til Havets Døgn. 

Styret vedtar å innvilge xxx til Storm Friluftsforening. 

Vedtak: 

Styret vedtar å innvilge 5000kr til Storm Friluftsforening arrangement; Tur til Litltind. 

Styret vedtar å innvilge 19 999kr til Havets Døgn i underskuddsgaranti.  

Styret vedtar å innvilge 2000kr til Storm Friluftsforenings arrangement; Sykkeltur til 

Landegode.  

 



Orienteringssaker: 
 
1/22-23: Gjennomgang av studiestart 
 
Vedtak: Styret er orientert om studiestart og fadderperiode  
 
2/22-23: Status på samarbeidsavtaler 
 
Vedtak: Styret er orientert om status på samarbeidsavtaler  
 
3/22-23: Tillitsvalgtopplæring 
 
Vedtak: Styret er orientert om status på tillitsvalgtopplæring fra Fag og Læringsmiljøansvarlig 
og Nestleder. 
 
4/22-23: Status tilknyttede organisasjoner 
 
Vedtak: Styret er orientert  
 
Eventuelt 
Ingen saker.  

 


