
Styremøte 2/22-23 
 

Dato: 05.10.2022, 16:30 – 18:00  
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, Gabriel Brunvoll og Håvard Dragland. 
 
Ikke til stede: 
Mie Løkken Haugerstuen 
 

Saksliste  
 
Vedtakssaker  
7/22-23: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 05. oktober 2022  
8/22-23: Studentting 2 
9/22-23: Blåtur 
10/22-23: Tillitsvalgtopplæring 
11/22-23: Julebord for foreningene 
12/22-23: Økonomiske søknader 
13/22-23: Søknad om tilknytning 
 
 
 
Orienteringssaker: 
6/22-23: Status i SOB 
7/22-23: Evaluering engasjementshelg 
 
Eventuelt 
Julegrantenning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vedtakssaker 

 

7/22-23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til 
styremøtet 05. oktober 2022  
 
Forslag til vedtak:  
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 5. oktober 2022 

Vedtak: 

 

8/21-22: Studentting 2 

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 3 
4. Spørretimen 
5. Orienteringer 

- Arbeid siden Studentting 1 og fremover 
- Forrige møte i Bodø studentråd 
- Valg av fadderstyre og UKA-styre 

6. Omdisponering av UIT’s lokaler 
7. Kevins julemiddag 
8. Eventuelt 

  
 
 
 



 
 
 

Forslag til vedtak:  
Styret godkjenner sakslisten til Studentting 2 med de tre endringsforslagene som kom frem 
under møtet: Sak 6 og 7 settes inn. 
 
Vedtak:  
Styret vedtar forslaget slik det står.  
 
 
 

9/22-23: Blåtur 
 
Vi diskuterer budsjett og rammer for blåtur, og setter ned en arbeidsgruppe for denne. 

  
Forslag til vedtak:  
Styret vedtar at leder, nestleder og velferdsansvarlig i samarbeid med 
organisasjonskonsulent, tar ansvar for blåturen. Arbeidsgruppen tar med seg innspillene og 
de rammene som ble satt i møtet, inn i arbeidet. 
 
Vedtak: 

Styret vedtar forslaget slik det står.  

 

10/22-23: Tillitsvalgtopplæring 

Fag- og læringsmiljøansvarlig orienterer om arbeidet med tillitsvalgtopplæring, og vi vedtar 
eventuell arbeidsfordeling hvis nødvendig. 
 
  
Forslag til vedtak:  
Styret vedtar ansvarsfordeling og oppgaver slik det kom frem i styremøtet.    
  
Vedtak:   
 
Styret vedtar forslaget slik det står 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11/22-23 Julebord for foreningene 
 
Som en takk for innsatsen igjennom høsten er det ønskelig å invitere foreningene + andre til 
vårt årlige julebord. Et slikt julebord vil innebære både planlegging og en større sum til mat. 
Vi setter dato og rammer for julebordet, og vedtar ansvarsfordeling.  
 
I diskusjonen under møtet blir styret enige om at under årets julebord inviteres alle 
foreningsstyrene, sammen med valgkomiteen og kontrollkomiteen til SOB. I tillegg inviteres 
årets fadderstyre, UKA-styret (de som fortsatt er igjen) og BOSI-styret.  
 
Videre diskusjon gjaldt sted og dato for julebordet, og velferdsansvarlig har sagt seg villig til å 
arrangere dette.  
 
Forslag til vedtak: Styret vedtar arbeidsfordeling og budsjett for julebordet slik det kom frem 
på styremøtet.  
 
Vedtak: 
Styret vedtar arbeidsfordelingen og budsjett for julebordet sammen med en felles forståelse 
for hvem som inviteres ytterligere ut over foreningene.  
 

12/22-23: 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.  

Per dags dato har vi kr. 25 501,- disponibelt til eventuell innvilgning. 

 

Forslag til vedtak:  

Styret vedtar å innvilge 2000kr til Storm Friluftsforenings tur til Aspfjordgrttoa 

Styret vedtar å innvilge 1000 kr til Storm Frilufstsforenings tur til Sulis 

Styret vedtar å innvilge 900kr til Børsgruppen Nords tur til Oslo 

 

Vedtak: 

Styret vedtar å innvilge økonomiske søknader slik forslag til vedtak lyder.  

 

 



 

 

13/22-23: Søknad om tilknytning 
Studentorganisasjonen i Bodø har mottatt en søknad om tilknytning fra Youth Atlantic Treaty 

Association Bodø, heretter omtalt som YATA Bodø 

I vedtektene §12 står dette om tilknyttede organisasjoner:    
«12.1 Tilknyttede organisasjoner er organiserte studentgrupper som ikke eies av SOB.   
12.2 Styret vedtar opptak av tilknyttede organisasjoner.»   
  
Ytterligere er det sedvane at tilknyttede organisasjoner av SOB får andre gode betingelser 
som:   

• oppstartsmidler på kr 2000,-   

• tilgang til bruk av organisasjonskontoret  

• vederlagsfri booking av gråsona/auditorium/seminarrom  

• generell organisatorisk bistand fra SOB.  

• man blir innlemmet i fordelingen av studentsosiale midler. 
 
YATA Bodø er et nylig etablert lokallag. Lokallaget er en gren ut fra YATA Norge som ligger 
under DNAK (Den Norske Atlanterhavskomité). Vi er den yngste av de Norske Lokallagene i 
YATA. YATA Norge har andre lokallag i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og 
Trondheim. YATA er et møtested for unge mennesker med interesse innenfor utenriks-, 
sikkerhets-og forsvarspolitikk. Målgruppen er studenter, kadetter og unge yrkes aktive fra 
hele landet. Siden Nord universitet er en internasjonal skole så ønsker vi å fokusere både på 
de nasjonale studentene og utvekslingsstudentene. YATA er i tillegg en plattform som er 
med på å utvide medlemmenes nettverk både på et lokalt og internasjonalt nivå. Denne 
politiske uavhengige organisasjonen består av frivillig arbeid. YATA tilbyr nasjonale og 
internasjonale nettverk, besøk, og konferanse. Det er en avgift på kr. 50 for å bli medlem av 
denne organisasjonen. 
 
YATA Bodø har allerede opprettet en bedriftskonto, som vil også si at vi er en godkjent 
organisasjon hos Brønnøysundregisteret. Vi ønsker å bli tilknyttet SOB for å styrke de 
studentorganisasjonene vi har i Bodø, og samtidig bidra til å farge hverdagen. Et av våres 
viktigste mål er å vise hvor mye denne lille byen har å by på. 
 
Håper søknaden blir godkjent og vi ser frem til et positivt svar. 
 

Forslag til vedtak:  

Styret vedtar å innvilge YATA Bodøs tilknytning om søknad 

Vedtak: 

Styret vedtar å innvilge YATA Bodøs tilknytning om søknad, og gir tilgang til de sedvanlige 

betingelsene. Dette inkluderer kr. 2000,- i oppstartsmidler. 

 



 

 

Orienteringssaker: 
 
6/22-23: Status i SOB 

- Styret orienterer om hvordan det går i vervene sine. Diskusjonen foretas internt 

og refereres ikke. 

7/22-23: Evaluering engasjementshelg 
Engasjementshelgen ble gjennomført 28. September – 2. Oktober (Ekskludert 29. 
September)  

- Onsdag var det informasjonsmøte hvor de som hadde mulighet dukket opp.  

o Erfaringen rundt dette er at; om link til facebook-gruppen hvor alle som 
har godtatt tilbudet om å bli med, er med i mailen med tilbud om plass, så 
vil flere møte opp.  

- Fredagen var satt av til avreise. Hurtigbåtturen over gikk bra og vi sjekket fint inn 
på hotellet.  

- Lørdagen var hovedopplegget med faglig innhold i konferansesal. Hotellet stilte 
opp med lys- og lydteknikkere som bistod med alt vi trengte hjelp med. Erfaringen 
her var god, tilbakemeldingene på stedet var bra og styret merket at det som var 
planlagt holdt i massevis av tyngde. Etter det faglige ble det en fritid før det var 3-
retters på hotellet, etterfulgt av mingling i Svolvær omegn.  

- Søndag var satt til returen til Bodø. Hurtigbåtturen tilbake gikk bra og vi avsluttet 
med det engasjementshelgen 2022.  
 

Alt i alt er styret veldig fornøyd med hele helgen og hadde ingen store bemerkninger på 
planene som var lagt. Den store gjengen som ble med var utrolig flott å ha med å gjøre, i 
tillegg til de eksterne aktørene (Foreninger, Studentinord og SOH, Samfunnet og Bosi). 

 
 
Eventuelt 
Julegrantenning 2022 

- Tradisjon tro er det julegrantenning som SOB skal arrangere. På grunn av 

eksamensperiode og en klar arbeidsfordeling i forhold til verv og jobb ble det 

bestemt at leder og nestleder tar hovedansvaret for arbeidet frem mot og under 

julegrantenningen. Resten av styret bidrar på selve dagen. Dato har blitt fastsatt 

men må bekreftes med universitetet. Relevante aktører som kan være med blir 

kontaktet fortløpende av SOB-styret.  

 


