
Styremøte 4/22-23 
 

Dato: 11.01.2023, 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, Mie Løkken Haugerstuen, Gabriel Brunvoll og Håvard 
Dragland 
 

Saksliste  
 
Vedtakssaker  
16/22-23: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 11. januar 2023  
17/22-23: Studentting 4 
18/22-23: Økonomiske søknader 
 
 
 
Orienteringssaker: 
14/22-23: Status Back to school 
15/22-23: Status rekruttering 
16/22-23: Kursing av foreningene 
17/22-23: Status samarbeidsavtaler 
18/22-23: Status erasmusprosjekt/VOLUGRAM 
19/22-23: Blåtur 
 
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 11. januar 2023. 

Vedtak: 

Styret godkjenner møteinnkallingen.  

14/21-22: Studentting 4 

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 4 
4. Spørretimen 
5. Orienteringer 

- Arbeid siden Studentting 3 og fremover 
- Valgkultur 

6. Studentsosiale midler 
7. Valg 

a. Valg av delegater til SONs årsmøte 
b. Valg av delegater til NSOs landsmøte 
c. Valg av Fadderstyre 
d. Valg av UKE-styre 

8. Eventuelt 
  
 
 



Forslag til vedtak:  
Styret godkjenner sakslisten til Studentting 4.    
 
Vedtak:  
Forslaget vedtas.  
 

15/22-23: 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. 52 852,- disponibelt til eventuell innvilgning. 

 

Forberedelser (ikke med i referat):  

Les gjennom de økonomiske søknadene som ikke er behandlet. Siste søknad som ble 

behandlet er søknad nummer 60. 

Skjemaet ble delt med dere på mail 23.08.2022 i outlook-innboks: Et skjema er delt med deg: 

«Søknad om økonomisk støtte» - klikk på åpne. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Styret vedtar å innvilge underskuddsgaranti på 19 999 til til Eureka’s karrieredag.   

Vedtak: 

Forslaget vedtas.  

 

Orienteringssaker: 
 
 
14/22-23: Status Back to school 

- Styret får orientering fra leder om prosessene rundt organisering av “Back to 
school” som går over to uker.  

 
15/22-23: Status rekruttering 

- Valgkomiteen (VK) til SOB er satt i arbeid rundt å gjøre klart til valgprosesser som 
vil komme i forbindelse med valg av fadderstyret, UKA-styret og SOB. VK skal også 
stå på stand for å øke promoteringen.  



- Nestleder og Marked & Informasjonsansvarlig jobber med en SOME promotering 
for å øke oppmerksomheten rundt utlysningene. Disse vil publiseres ila januar.  

 
16/22-23: Kursing av foreningene 

- Når det nå er valgt inn flere nye styrer, noen helt ferske, ser SOB-styret på det 
som nyttig og nødvendig for studentforeningene å kunne få et kurs i hvordan det 
er å være i forening og hvilke forventninger de har. Kurset kommer ila våren. 

 
17/22-23: Status samarbeidsavtaler 

- SOB har signert en fornyelse på avtalen med Svømmehallen Scene, med ett år. 
- Det diskuteres videre på andre prosjekter.  

 
18/22-23: Status erasmusprosjekt/VOLUGRAM 

- Leder orienterer om prosjektet og sin komitérolle der. Selve prosjektet ble gjort 
rede for på Studentting 2.  

 
19/22-23: Blåtur 

- Reisen er bestilt og i orden. Blåturen varer fra 25. Januar – 29. Januar.  

 
20/22-23: Runde rundt bordet 

- Styret går runde rundt bordet med status på hvert styremedlem. Diskusjonen tas 
ikke med i referat.  

 

Eventuelt 
 


