
Styremøte 3/22-23 
 

Dato: 04.11.2022, 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, Henne Eidsaune, Mie Løkken Haugerstuen og Håvard 
Dragland 
 
 

Saksliste  
 
Vedtakssaker  
13/22-23: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 11. november 2022  
14/22-23: Studentting 3 
15/22-23: Søknad om tilknytning til SOB 
15/22-23: Økonomiske søknader 
 
Orienteringssaker: 
8/22-23: Status i SOB 
9/22-23: Ryddedager 
10/22-23: Julegrantenning 
11/22-23: Blåtur 
12/22-23: Julebord 
13/22-23: Næringsliv på campus 
 
Eventuelt 
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Vedtakssaker 

13/22-23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til 
styremøtet 04. november 2022  
 
Forslag til vedtak:  
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 4. november 2022 

Vedtak: 

Vedtatt.  

 

14/21-22: Studentting 3 

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 2 og fremover 
- Valgkultur 

6. Valg 
7. Eventuelt 

  
 
 

Forslag til vedtak:  
Styret godkjenner sakslisten til Studentting 3.  
 
Vedtak:  
Styret godkjenner sakslisten til Studentting 3 med de endringen som kom fram under møtet. 



15/22-23: Søknad om tilknytning til SOB 
Studentorganisasjonen i Bodø har mottatt en søknad om tilknytning fra Fenris Nord 

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. 
 
«Hei! 
 
Fenris hadde nylig sitt stiftelsesmøte, etter å ha eksistert uformelt i ett år. Vi har arrangert 
både  spillturneringer og spillkvelder for studentene. Dette er noe vi ønsker å fortsette med 
da vårt formål er: "å skape sosiale møteplasser gjennom spill både fysisk og på nett.". Vi 
ønsker å være ett lavterskel tilbud for studenter, enten man vil være sosial fra hybelen, i 
mindre grupper eller delta på turneringer.  
 
Vi har nå ett styre på fem personer, og jobber med å registrere oss i Brønnøysundregistret 
og få opprettet en egen bankkonto. Vi ønsker å bli tilknyttet Studentorganisasjonen i Bodø 
for å få hjelp og bistand til å opprettholde og utvikle vår aktivitet og forening, både gjennom 
økonomiske midler og støtte dersom det trengs.  
 
Vi håper at dere vil godkjenne oss som tilknyttet organisasjon, og at dere vil være med på å 
skape enda ett tilbud til studentene i Bodø.  
 
Mvh 
Chanice Sørlie Johansen 
Leder 
Fenris» 
 
 
Forslag til vedtak:  
Styret vedtar å ta opp Fenris Nord som en tilknyttet organisasjon.  
 
Vedtak: 
Styret vedtar å innvilge Fenris Nords tilknytning om søknad, og gir tilgang til de sedvanlige 

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

 

 



16/22-23: 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. 21 601,- disponibelt til eventuell innvilgning. 

Forslag til vedtak:  

Styret vedtar å innvilge xxx til xxx.   

Vedtak: 

Styret vedtar å innvilge en underskuddsgaranti på 19 999,- til Studentforeningen Puls.  

 

 

  



Orienteringssaker: 
 
8/22-23: Status i SOB 
Vedtak: Styret er orientert.  
 
9/22-23: Ryddedager 
Vedtak: Styret er orientert om ryddedager.  
 
10/22-23: Julegrantenning 
Vedtak: Styret er orientert om julegrantenning.  
 
11/22-23: Blåtur 
Vedtak: Styret er orientert om blåtur fra velferdsansvarlig og leder.  
 
12/22-23: Julebord 
Vedtak: Styret er orientert om julebord fra velferdsansvarlig.  
 
13/22-23: Næringsliv på campus 
Vedtak: Styret er orientert om næringsliv på campus.  
 
 
Eventuelt 
 

 


