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Forslag til forretningsorden 186 

 187 

 188 

Forretningsorden for SOBs Årsmøte og Studentting 189 

 190 

Under følger forretningsorden for SOBs årsmøte og studentting.  Denne gjelder såfremt en 191 

annen forretningsorden ikke blir vedtatt. 192 

 193 

Organer 194 

Årsmøtet er Studentorganisasjonen i Bodø (SOB) sitt høyeste organ.  Møtet reguleres av SOBs 195 

vedtekter, §7, samt denne forretningsorden. 196 

 197 

1.1 Delegater 198 

Årsmøtet delegater velges av studentforeningene etter vedtektene § 7.  Studenttingets 199 

delegater velges av studentforeningene etter vedtektene §5. Delegater til ekstraordinære 200 

forholder seg til de ovennenvte paragrafene.  201 

 202 

1.2 Observatører 203 

Alle studenter som er medlemmer av en godkjent studentforening har observatørrett jmf. 204 

vedtektene §3. I tillegg har følgende observatørrett: 205 

• Studentinord ved styreleder og direktør, eller den direktør utpeker 206 

• Styret i SOB 207 

• Valgkomiteen 208 

• SOBs ansatte 209 

• Kontrollkomiteen 210 

• Universitetsstyret 211 

• Rektor og direktør ved Nord universitet 212 

 213 

Møtet kan særskilt vedta at andre har observatørstatus. 214 

 215 

1.3 Rettigheter og plikter i møtet 216 

Delegater har talerett, forslagsrett og stemmerett.  217 

Observatører har tale- og forslagsrett 218 

Gjester har kun talerett 219 

Delegater har møteplikt 220 

 221 

1.4 Beslutningsdyktighet 222 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av de valgte delegatene er til stede og hver 223 

studentforening er representert, jmf. vedtektene §5.10. 224 

 225 
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1.5 Konstituering 226 

Etter åpningshilsen, presenterer leder eller leders stedfortreder, styrets forslag til to 227 

ordstyrere, etter at ordstyrer er valgt overtar ordstyrer og sørger for at referenter og 228 

tellekorps blir valgt. Valg av disse foretas av Studenttinget. 229 

 230 

Deretter foretas godkjenning av styrets forslag til (i denne rekkefølgen): innkalling, sakslisten, 231 

og eventuelt dagsorden. Dersom studenttinget ønsker spesifisering av tidsbruken til 232 

sakslisten, skal et tidsanslag gis. Hvis studenttinget ønsker å endre behandlingsrekkefølgen til 233 

sakslisten, skal dette stemmes over av studenttinget. Studenttinget vedtar konstitueringen 234 

med alminnelig flertall. Når dette er gjort er møtet konstituert. 235 

 236 

1.6 Permisjoner 237 

Dersom delegater med møteplikt ønsker å forlate møtet underveis i forhandlingene må det 238 

søkes om permisjon.  Søknader må føres på eget ark og leveres til ordstyrerbenken.  Alle 239 

søknader skal inneholde begrunnelse for vurdering av ordstyrerbenken.  Ordstyrerbenken 240 

behandler permisjonssøknader fortløpende. Ved digitale møter søkes permisjon direkte i 241 

chatten. 242 

 243 

Ved overdragelse av stemmerett til vara, skal det angis hvem stemmeretten overdras til.   244 

 245 

1.7 Ikke godkjent fravær 246 

Dersom en delegat forlater møtet uten godkjent permisjonssøknad, vil dette medføre tap av 247 

delegatstatus i møtet.   248 

 249 

 250 

2 Midlertidige møteverv 251 

 252 

2.1 Møteledelse 253 

Møteledelse består av to personer, møteleder/ordstyrer og referent.  Møteledelsen velges 254 

under konstituering etter innstilling fra studentstyret.  Referent fører referat. 255 

 256 

2.2 Tellekorps 257 

Tellekorpset velges under konstituering etter innstilling fra studentstyret.  Tellekorps består 258 

av minst tre personer, og referent fungerer som kontrollorgan under valg. 259 

 260 

 261 

3 Saksbehandling under møtet 262 

 263 

Årsmøtet skal som hovedregel holdes åpen for offentligheten.  Årsmøtet kan vedta å lukke 264 

møtet i enkeltsaker med kvalifisert flertall 265 

 266 
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3.1 Lukking av møtet 267 

Årsmøtet kan lukke møtet.  Ved forslag om lukking av møtet skal det inviteres til debatt der 268 

kun delegater og observatører har talerett.   269 

 270 

3.2 Talestol 271 

Ordet tas fra anvist plass i salen. Ved digitale møter vil talestol bytte ut med kamera og 272 

mikrofon 273 

 274 

3.3 Henvendelse av taler 275 

Taler skal alltid tale til ordstyrer. Det tillates ikke personangrep eller upassende språkbruk.  276 

Ved omtale av andre personer, skal personen omtales ved tittel, evt. Delegatnummer.  277 

Dersom momenter i dette punkt ikke blir fulgt, har ordstyrer anledning til å kutte taletiden til 278 

taler.  Dette kan ikke påklages. 279 

 280 

3.4 Taletid 281 

Taletiden på innlegg skal ikke være lengre enn to – 2 – minutter.  Det gis adgang til to - 2 – 282 

replikker til hvert innlegg med anledning til svarreplikk.  Replikker skal ikke vare lenger enn ett 283 

- 1 – minutt.  Svarreplikk skal ikke vare lenger enn 30 sekunder.  Møteledelsen og andre med 284 

forslagsrett kan forslå endringer i taletid og replikkveksling i enkeltsaker eller for hele møtet. 285 

Møteledelsen kan foreslå å kutte i replikker dersom inntegnet liste overskrider avsatt tid til 286 

debatten.   287 

 288 

3.5 Inntegning til debatt 289 

Inntegning til debatt gjøres til møteledelsen med delegatskilt.  Ved innlegg skal delegatskiltet 290 

holdes opp.  Ved replikk skal delegatskiltet holdes opp med to fingre synlig foran 291 

delegatskiltet.  Møteledelsen kan forslå skriftlig inntegning.  Møteledelsen har anledning til å 292 

redigere talerlisten slik at forslagsstillere får presentert sine forslag tidlig i debatten. Ved 293 

digitale møter tegner man seg via chatten. Gjennom «innlegg (navn)», «replikk (navn)», 294 

«svarreplikk (navn)», o.l. 295 

 296 

3.6 Til orden 297 

Den som tegner seg til forretningsorden, tidsplan eller voteringsorden skal få ordet 298 

umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet.  Taletiden er da ett - 1 – minutt.  299 

Det gis ikke replikker på slike innlegg.  Møteledelsen avgjør om det åpnes for debatt i slike 300 

tilfeller.  Møtet kan overprøve møteledelsens avgjørelse.  Ved digitalt møte inntegner man 301 

seg via chatten 302 

 303 

3.7 Sette strek 304 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek settes.  Det innebærer at 305 

inntegning til innlegg og levering av nye forslag avsluttes.  Dette vedtas med alminnelig 306 

flertall.  Når det er vedtatt at strek skal settes, gis det anledning til å tegne seg i løpet av neste 307 
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talers innlegg før talerlisten så leses opp og strek er satt.  Etter strek er satt i debatten, gis det 308 

adgang til én replikk til hver innlegg med anledning til svarreplikk.   309 

 310 

 311 

3.8 Sette kontantstrek 312 

Møteledelsen og andre med forslagsrett har anledning til å forslå at debatten avsluttes 313 

umiddelbart.  Dette gjøres med kvalifisert flertall 314 

 315 

3.9 Innlevering og presentasjon av forslag 316 

Alle forslag og endringsforslag må leveres skriftlig på eget endringsforslagsskjema til 317 

møteledelsen.  Alle forslag og endringsforslag må presenteres av forslagsstiller.  Alle forslag og 318 

endringsforslag leses også høyt opp av ordstyrer før votering kan foretas.  Når votering har 319 

startet, er det ikke mulig å levere inn nye forslag. Ved digitale møter presenteres forslaget i 320 

chatten.    321 

 322 

3.10 Protokolltilførsler 323 

Protokolltilførsler kan leveres av alle med forlagsrett.  Protokolltilførsler leveres til 324 

ordstyrerbenken innen møtet er hevet.  Protokolltilførselen må inneholde hvilken sak du vil ha 325 

tilførsel til, fullt navn og delegatnummer. 326 

 327 

4 Votering 328 

 329 

4.1 Definisjoner 330 

a) Alminnelig flertall er oppnådd dersom det blant de avgitte stemmene er flere for enn 331 

mot forslaget og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer 332 

b) Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50% av de tilstedeværende 333 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 334 

c) Kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 2/3 av de tilstedeværende 335 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 336 

d) 3/4 kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 3/4 av de tilstedeværende 337 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 338 

 339 

4.2 Votering 340 

Votering skjer ordinært ved håndsopprekking.  Skriftlig votering foretas dersom en eller flere 341 

av studenttingets medlemmer krever det.  Opptelling foretas av tellekorps. Ved digitale møter 342 

vil man benytte seg av «løft hånd» funksjonen. Det vil også være tilgjengelig verktøy ved 343 

behov for/ønske om hemmelig votering.  344 

 345 

4.3 Prøvevotering 346 

Dersom en eller flere av studenttingets medlemmer foreslår prøvevotering i en sak, skal det 347 

først voteres hvorvidt studenttinget ønsker prøvevotering.  Resultatet av en prøvevotering får 348 

ingen konsekvenser for behandling av saken.  349 
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 350 

4.3 Avgjøring av votering 351 

Votering avgjøres ved alminnelig flertall, dersom annet ikke er bestemt.  Votering skjer 352 

ordinært ved håndsopprekning av stemmeskilt.  Studenttingets medlemmer kan ikke unnlate 353 

å avgi stemmetegn.  Det finnes tre gyldige stemmeordner – for, imot eller avholdende/blank 354 

Det kan foretas skriftlig votering dersom et alminnelig flertall krever det. 355 

 356 

5 Valg 357 

 358 

Alle personvalg med mer enn én kandidat skal foregå skriftlig.  Ved stemmelikhet med flere 359 

kandidater enn plasser, elimineres den kandidaten med færrest stemmer, frem til vi sitter 360 

igjen med kandidater for å fylle åpne plasser.  Ved stemmelikhet mellom to kandidater til én 361 

plass, skal det utstedes nyvalg.  Dersom nyvalget også ender med stemmelikhet, skal valget 362 

avgjøres ved loddtrekking.   363 

 364 

5.1 Fremme kandidater 365 

Kandidater kan fremme sitt kandidatur eller få andre til å fremme sitt kandidatur når dette 366 

skal velges. 367 

 368 

5.2 Presentasjon av valgkomiteens innstilling 369 

Valgkomiteen presenterer sine innstillinger til valgene.   370 

 371 

5.3 Valgtale 372 

Det gid anledning til valgtaler knyttet til alle valg.  Taletiden fastsettes av møteledelsen, men 373 

maksimalt tre – 3 – minutter. 374 

 375 

5.4 Offentliggjøring av valgresultat 376 

Tellekorpset gir resultatet av valgresultatet til ordstyrerbenken.  Ordstyrerbenken presenterer 377 

så resultatet.  Stemmetallene offentliggjøres ikke, men den enkelte kandidat kan etterspørre 378 

sitt eget stemmetall.   379 

 380 

 381 

6 Sluttbestemmelser 382 

 383 

6.1 Spørsmål som ikke er regulert 384 

Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsorden, eller gjennom vedtektene, kan 385 

Studenttinget med alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde 386 

 387 

6.2 Fravik fra forretningsorden 388 

Årsmøtet kan, med kvalifisert flertall, endre eller fravike forretningsorden i løpet av møtet, 389 

dersom dette ikke er regulert av vedtektene. 390 
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Sak 2: Referater 391 

 392 

Referat fra styremøte 7 og 8 ligger vedlagt 393 

 394 

Forslag til vedtak: Referatene taes til orientering 395 

 396 

Referat styremøte 7/20-21  397 

  398 

Dato: 06.05.2021, 14.15-16.00   399 

Sted: Rom 3003 400 

Innkalt: Andreas Vestvann Johnsen, Karianne P. Sunde, Kine Merethe Skille, Marie 401 

Wickstrøm Sjøli, Lisa Marie Thielemann, Runar Kliff Berg, Synne Witzø, Tord Apalvik, Hilde I. 402 

Hardy.    403 
  404 

Til stede:  405 

Karianne P. Sunde, Kine Merethe Skille, Marie Wickstrøm Sjøli, Lisa Marie Thielemann, Runar 406 

Kliff Berg, Synne Witzø, Tord Apalvik, Hilde I. Hardy.    407 

 408 

 409 

 410 

Saksliste   411 

Vedtakssaker   412 

25/20-21: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 6. mai 2021   413 

26/20-21: Formaliserende vedtak av økonomisk forpliktelse til HUMAK 414 

27/20-21: Opptak og søknad av ny tilknyttet organisasjon - Casus belli  415 

28/20-21: Årsrapport 416 
 417 
 418 
Orienteringssaker:  419 

24/20-21: Runde rundt bordet – hva jobber vi med om dagen     420 

25/20-21: Status – økonomi & rapporteringsmaler  421 

26/20-21: Status studentdemokrati  422 

27/20-21: Studentavis  423 

28/20-21: Styreoverlapp  424 

  425 

Eventuelt: 426 
  427 
 428 

 429 

  430 
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 431 

Vedtakssaker   432 

 433 

25/20-21: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 6. mai 2021   434 

 435 

Forslag til vedtak:   436 

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 6. mai 2021.  437 

  438 

Vedtak:  439 

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 6. mai 2021.  440 
 441 

 442 

 443 

26/20-21: Formaliserende vedtak av økonomisk forpliktelse til HUMAK 444 

Saksfremstilling: 445 

I forkant av HUMAKs live-show ”12 timer for Bamse B” ble vi forespurt om vi var villige til å 446 

være sponsor for et veldedighetsløp der hvor man per runde løpt rundt løpebanen på 447 

Mørkved ville donere X antall kroner. Etter en drøfting i styret ble vi enige om en forpliktelse 448 

på kr 5000,-. For å formalisere dette på mest ryddig måte tar vi det opp som egen sak på 449 

dette styremøtet. Det er verdt å nevne at SOB deltok på løpet og gjennomførte flest runder 450 

av samtlige deltakende lag.  451 

Forslag til vedtak:   452 

Styret vedtar forpliktelsen på kr 5000,- og henstiller til organisasjonskonsulent å overføre 453 

beløpet til HUMAK omgående.   454 

 455 

Vedtak: 456 

Styret vedtar forpliktelsen på kr 5000,- og henstiller til organisasjonskonsulent å overføre 457 

beløpet til HUMAK omgående.   458 

 459 

 460 

 461 

27/20-21: Opptak og søknad av ny tilknyttet organisasjon  - Casus belli 462 

Vedtak:  463 

Sak flyttes til neste styremøte 19. mai.. Nestleder i SOB kontakter casus belli for å få 464 

ytterligere informasjon.  465 
 466 
  467 
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28/20-21: Årsrapport 468 

Saksfremstilling:  469 

SOB skal i henhold til styringsdokumentene fremlegge en årsrapport til studenttinget. 470 

Vedlagt ligger et utkast til årsrapport. Den er ikke ferdigutarbeidet, og det bes om innspill på 471 

hva som kan forbedres. Leder ber også om at hvert styremedlem sender ca. en halv side 472 

tekst om hva de har jobbet med i denne styreperioden. 473 

 474 

Forslag til vedtak: Leder tar med seg innspillene som fremkommer i styremøtet og justerer 475 

årsrapport deretter.  476 

Vedtak: 477 

Leder tar med seg innspillene som fremkommer i styremøtet og justerer årsrapport deretter. 478 

 479 

 480 

Orienteringssaker:  481 

 482 

24/20-21: Runde rundt bordet – hva jobber vi med om dagen     483 

 484 

Nestleder: 485 

Jobber med ferdigstillingen av diverse prosjekter, bla. organisasjonskontoret og 486 

studentdemokrati for dummies. Bistår UKA og fadderperioden.  487 

 488 

Informasjon:  489 

Bistår fadderperioden og andre med grafisk innhold og design. 490 

 491 

Marked: 492 

Har begynt overlapp med ny marked- og informasjonsansvarlig, herunder et prosjekt som 493 

skal kunne synliggjøre alt som skjer på campus Bodø, planlegges iverksatt f.o.m. studiestart 494 

2021.  495 

 496 

Økonomi: 497 

Se egen sak senere i saksliste.  498 

 499 

Internasjonal: 500 

Arbeider med forberedelser til partner day, som er en rekrutteringsdag på Nord universitet 501 

med mål om å få studenter ut på utveksling.  502 

  503 

Fag- og læringsmiljø: 504 

Fortsatt arbeid med arbeidsgruppen om kvalitetsindikatorer ved Nord universitet.  505 

 506 
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 507 

25/20-21: Status på økonomi & rapporteringsmaler 508 

 509 

Saksfremstilling:  510 

Økonomiansvarlig Runar K. Berg og organisasjonskonsulent Hilde I. Hardy skal arbeide frem 511 

en felles rapporteringsmal for studentdemokratiet som skal muliggjøre bedre kontroll og 512 

mer rettferdig og treffsikker fordeling av midler. De legger frem sine innledende tanker og 513 

ønsker å ta med seg styrets betraktninger for å lage et forslag til mal.   514 

    515 

I møtet fremkom det i tillegg at man ser på hvordan man mer effektivt kan benytte 516 

velferdsfondet til studentorganisasjonen. Ytterligere tanker og forslag blir fremlagt 517 

fortløpende. 518 

 519 

26/20-21: Status studentdemokratiet  520 

 521 

Saksfremstilling:  522 

Som alltid tar vi en uformell prat om hvordan vi oppfatter status på studentdemokratiet. 523 

 524 

Et felles inntrykk om at det går bra i organisasjonen. Både UKA og Fadderperioden i Bodø har 525 

fulltallige styrer. Ytterligere bemerkes det at man er fornøyd med gjennomføring av årsmøte 526 

og at samtlige styreverv og komiteer er fulltallige.  527 

  528 

 529 

27/20-21: Studentavis  530 

 531 

Saksfremstilling:  532 

Leder i SOB, Tord Apalvik har vært i dialog med en gjeng journalistikkstudenter om 533 

opprettelse av ny studentavis og orienterer om dette i møtet.  534 

 535 

 536 

28/20-21: Styreoverlapp 537 

 538 

Saksfremstilling: 539 

Vi nærmer oss endt styreperiode, vi diskuterer hvordan vi best kan videreføre kompetanse 540 

og tilrettelegge for at det påtroppende styre får forutsetningene best mulig for å lykkes.  541 
 542 

 543 

 544 

Eventuelt: 545 

 546 

 547 
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 548 

Referat styremøte 8/20-21  549 

  550 

Dato: 19.05.2021, 14.15-16.00   551 

Sted: Organisasjonskontoret  552 

Innkalt: Andreas Vestvann Johnsen, Karianne P. Sunde, Kine Merethe Skille, Marie 553 

Wickstrøm Sjøli, Lisa Marie Thielemann, Runar Kliff Berg, Synne Witzø, Tord Apalvik, Hilde I. 554 

Hardy.    555 
  556 

Til stede:  557 

Karianne P. Sunde, Kine Merethe Skille, Marie Wickstrøm Sjøli, Lisa Marie Thielemann, Runar 558 

Kliff Berg, Synne Witzø, Tord Apalvik 559 

 560 

 561 

 562 

Saksliste   563 

Vedtakssaker   564 

29/20-21: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 19. mai 2021   565 

30/20-21: Opptak og søknad av ny tilknyttet organisasjon - Casus belli  566 

31/20-21: Godkjenning av årsrapport 567 

32/20-21: Godkjenning av sakspapirer til studentting 5  568 
 569 
 570 
Orienteringssaker:  571 

29/20-21: Styreoverlapp 572 

  573 

Eventuelt: 574 
 575 

 576 

 577 

 578 

 579 

Vedtakssaker   580 

 581 

29/20-21: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 19. mai 2021   582 

 583 

Forslag til vedtak:   584 

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 19. mai 2021.  585 

  586 

Vedtak:  587 
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Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 19. mai 2021.  588 

 589 

30/20-21: Opptak og søknad av ny tilknyttet organisasjon  - Casus belli 590 

Saksfremstilling:  591 

Dette er en sak som ble behandlet under styremøte 6. mai, styret ønsket mer informasjon 592 

fra casus belli, derfor inviteres styreleder, Lars Glomsvoll, til dette styremøte for å svare ut 593 

eventuelle spørsmål styret har.  594 

 595 

Studentorganisasjonen i Bodø har mottatt en søknad fra tenketanken Casus belli.  596 

I vedtektene §12 står dette om tilknyttede organisasjoner:    597 

«12.1 Tilknyttede organisasjoner er organiserte studentgrupper som ikke eies av SOB.   598 

12.2 Styret vedtar opptak av tilknyttede organisasjoner.»   599 

  600 

Ytterligere er det sedvane at tilknyttede organisasjoner av SOB får andre gode betingelser 601 

som:   602 

• oppstartsmidler på kr 2000,-   603 

• tilgang til bruk av organisasjonskontoret  604 

• vederlagsfri booking av gråsona/auditorium/seminarrom  605 

• generell organisatorisk bistand fra SOB. Videre blir man innlemmet i fordelingen av 606 

studentsosiale midler. Dette gjelder mulighet til å søke på avsatte midler samt den 607 

semesterbaserte fordelingen, hvor man ved forrige anledning (studentting 1) delte ut kr 608 

63 000,- til de tilknyttede organisasjonene.   609 

  610 

For SOB sin del er det fordelaktig å legge inn under seg tilknyttede organisasjoner 611 

hovedsakelig grunnet to ting. Først og fremst, man stimulerer til økt aktivitet og 612 

engasjement på campus og to, man forholder seg relevant som kjernen i den organiserte 613 

studentaktiviteten. Det hører også til saken at vi i styret må vurdere opptak basert på søkers 614 

forutsetninger for å være bærekraftig og relevant, samt vår evne til å kunne følge opp alle de 615 

tilknyttede organisasjonene ved behov.   616 

 617 

Søknad fra Casus belli: 618 

Casus belli er en tenketank som gjennom produksjon av analyser, seminarer, foredrag og 619 

annen formidling skal skape et faglig og sosialt miljø for de som er interessert i internasjonal 620 

politikk. Vi mener, og forskning viser at studenters faglige integrasjon er den mest effektive 621 

måten å sikre at studenter opplever en tilhørighetsfølelse til sitt studie. I tillegg til sosiale 622 

gevinster skal formålet ytterligere sikres ved at studenten fyller gapet av praktisk erfaring i 623 

disiplinutdanningene gjennom faktisk produksjon av policy briefer, analyser og kontakt med 624 

fagpersoner og arbeidsliv. På kort sikt ønsker vi å tilby en sosial og faglig arena for personlig 625 

utvikling for våre medstudenter, vårt langsiktige mål er å bli oppfattet som en seriøs 626 

leverandør av tidsriktige analyser som er nyttige for media, sektoren og samfunnet for øvrig.  627 

Vi har allerede opprettet en nettside, bedriftskonto og organisasjonsnummer i 628 

Brønnøysundregisteret. Vi ønsker å bli tilknyttet SOB for å kunne bli koblet på 629 
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studentengasjementet, samt at vi ser det er viktig å ha tilgang til gråsona, 630 

organisasjonskontoret og andre goder som SOB tilbyr for å gjøre det enklere å drifte.  631 

Hvis vi skulle bli tatt opp som tilknyttet organisasjon ønsker vi også at denne søknaden om kr 632 

7500,- blir behandlet på styremøtet 6. mai.  633 

Søknad om økonomisk støtte til drift: 634 

Casus belli driftes på frivillighet og det tas ikke ut lønn. Vi er ambisiøst anlagt og har tro på 635 

ambisjonene våre, dette medfører nødvendige kostnader og vi er nå i en prosess for å sikre 636 

tilstrekkelige midler til drift. Vi søker derfor om 7 500,- fra SOBs studentsosiale midler. 637 

Vi mener at et slikt tilbud vil kunne gjøre mange studenters studiehverdag mer meningsfull 638 

samt gjøre de mer forberedt på arbeidslivet som kommer. Vi ser også på det som sannsynlig 639 

at deltakelse i vår tenketank vil gjøre studenten mer forberedt til eksamen og arbeidskrav 640 

gjennom erfaringene man tilegner seg hos oss. En viktig faktor for at vi mener dette vil øke 641 

studenters helse og trivsel er at dette er et varig tilbud uten sluttdato, noe som legger 642 

rammene for god sosialisering og faglig integrering over tid. Vi ønsker ikke å legge noen 643 

begrensinger på antall medlemmer, men medlemmene bør ha en ekstra interesse for 644 

globale spørsmål og internasjonal politikk. Estimert antall aktive medlemmer etter 6 645 

måneders drift er 25 stk, hvor vi planlegger ukentlig aktivitet.  646 

Vi søker om 7500,- for å ha råd til drift av nettside, lisenser til Adobe-pakken og rom for 647 

merkevarebygging og markedsføring.  648 

Vedtak:   649 

SOB tar opp Casus belli som tilknyttet organisasjon og innvilger fullstendig søknadsbeløp  650 

 651 

 652 

 653 

 654 
 655 

31/20-21: Årsrapport 656 

Saksfremstilling:  657 

SOB skal i henhold til styringsdokumentene fremlegge en årsrapport til studenttinget. 658 

Vedlagt ligger et utkast til årsrapport. Den er ikke ferdigutarbeidet, og det bes om innspill på 659 

hva som kan forbedres. Leder ber også om at hvert styremedlem sender ca. en halv side 660 

tekst om hva de har jobbet med i denne styreperioden. 661 

 662 

Forslag til vedtak: Styret godkjenner årsrapport og ber leder forberede fremleggelse av 663 

rapporten til studentting 5.    664 
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Vedtak: 665 

Styret godkjenner årsrapport og ber leder forberede fremleggelse av rapporten til 666 

studentting 5.    667 

 668 

 669 

32/20-21: Godkjenning av saksliste til studentting 5  670 

Saksfremstilling:  671 

Leder i SOB går gjennom forslag til saksliste for studentting 5. Styret bes komme med innspill 672 

og kommentarer på dette ved behov. Sakspapirer ligger vedlagt i mail. Her ligger også forslag 673 

til nytt valgreglement. Ber om at det leses over og at eventuelle endringsforslag blir fremmet 674 

i møtet. 675 

  676 

Forslag til vedtak:    677 

Styret godkjenner saksliste til studentting 5. 678 
 679 
Vedtak: 680 

Styret godkjenner saksliste til studentting 5. 681 

 682 

 683 

Orienteringssaker:  684 

 685 

29/20-21: Styreoverlapp 686 

 687 

Saksfremstilling: 688 

Vi nærmer oss endt styreperiode, vi diskuterer hvordan vi best kan videreføre kompetanse 689 

og tilrettelegge for at det påtroppende styre får forutsetningene best mulig for å lykkes. Her 690 

kommer en oppdatering på planen og hvor langt man har kommet i planleggingen. Hvis 691 

tiden strekker til delegerer vi diverse oppgaver ved behov.  692 
 693 
 694 

 695 

 696 

 697 

 698 

 699 

 700 

 701 

 702 
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 703 

 704 

 705 

Sak 3: Orienteringer 706 

 707 

Leder i Studentorganisasjonen i Bodø orienterer om hva som har blitt gjort siden årsmøtet i april 708 

Forslag til vedtak: 709 

Orienteringene taes til etteretning.  710 

 711 

 712 

 713 

 714 

 715 

 716 

 717 

 718 

 719 

 720 

 721 

 722 

 723 

 724 

 725 

 726 
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 727 

 728 

Sak 4: Årsrapport  729 

 730 

Leder i Studentorganisasjonen i Bodø, Tord Apalvik legger frem styrets årsrapport for studieåret 731 

2020/21. 732 

Saksfremstilling:  733 

I det siste studenttinget hvert studieår skal styret legge frem en årsrapport som skal peke på 734 

det viktigste som har foregått i det foregående året. Årsrapporten er blitt behandlet på to 735 

styremøter og styret mener nå at den er klar for fremleggelse til studenttinget. Det åpnes 736 

opp for spørsmål og diskusjon om årsrapportens innhold.  737 

 738 

Forslag til vedtak:  739 

Årsrapporten tas til orientering av studenttinget 740 

 741 

Vedlegg: årsrapport ligger vedlagt på neste side 742 

 743 

 744 

 745 

 746 

 747 

 748 

 749 

 750 

 751 

 752 

 753 

 754 

 755 

 756 
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 757 

 758 

 759 

 760 

Forord 761 

 762 

Styret i Studentorganisasjonen ønsker å rette en stor takk til alle engasjerte, støttespillere og 763 

samarbeidspartnere i styreperioden som er gått. Det har vært et spennende, utfordrende og givende 764 

år å styre SOB-skuta, et år med bismak av pandemi og usikkerhet i det aller meste. Vi har, i 765 

samarbeid med våre studentforeninger, undergrupper og tilknyttede organisasjoner blitt utfordret 766 

av noe nytt og altomfattende. Det er derfor svært gledelig å sitte igjen med et inntrykk av at 767 

studentorganisasjonen og studentengasjementet er blitt styrket og mer robust under en krevende 768 

periode. Studieåret 2020/21 har bevist at studentene som strekker seg ekstra langt for sine 769 

medstudenter, både er standhaftige, omtenksomme og kreative. Det har vært en sann fryd å få være 770 

spydspissen til et så bærekraftig og sterkt spyd.   771 

Det er et spesielt studieår som går mot veis ende, og vi ser frem til at vi sakte men sikkert kan ta mer 772 

og mer kontroll over egen studiehverdag. Rapporten vi nå legger frem tar for seg hovedlinjene av 773 

vårt arbeid i året som har gått, og drister seg også til å belyse forbedringsområder, tips og 774 

anbefalinger til styret som tar over stafettpinnen. Med det så ønsker styret for studieåret 2020/21 å 775 

takke for tilliten og ansvaret vi har fått lov å forvalte. Vi gleder oss til å følge med på 776 

Studentorganisasjonen i Bodøs vei videre og ønsker det påtroppende styret lykke til med reisen.  777 

 778 

Med vennlig hilsen, 779 
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Tord Apalvik, Synne Witzø, Runar Kliff Berg, Marie Wickstrøm Sjøli, Kine Merethe Skille, Lisa Marie 780 

Thielemann, Karianne Pettersen Sunde og Andreas Vestvann Johnsen.   781 

 782 

Innholdsfortegnelse 783 

Møtevirksomhet, roller og aktivitet 23 784 

Studentting og årsmøtet 23 785 

Styret 23 786 

Styremøter 23 787 

Organisasjonskonsulent 23 788 

Kontrollkomiteen (KK) 24 789 

Valgkomiteen (VK) 24 790 

Studentforeninger 25 791 

Undergrupper 25 792 

Tilknyttede organisasjoner 26 793 

Arrangementer 26 794 

Hovedprioriteringer 27 795 

Organisasjonsutvikling 27 796 

Samarbeid med eksterne aktører 28 797 

Studentvelferd 29 798 

Utdanningskvalitet og internasjonalisering 29 799 

Avslutning 30 800 

 801 

 802 

 803 

 804 

 805 

 806 

 807 

 808 

 809 

 810 

 811 
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 812 

 813 

 814 

Møtevirksomhet, roller og aktivitet 815 

 816 

Studentting og årsmøtet 817 

Det er blitt avholdt fem studentting og ett ordinært årsmøte i perioden 2020/2021 818 

• Studentting 1 – 16.09.2020 819 
• Studentting 2 – 14.10.2020 820 
• Studentting 3 – 18.11.2020 821 
• Studentting 4 – 10.02.2021 822 
• Årsmøte – 14.04.2021 823 
• Studentting 5 – 26.05.2021 824 

 825 

Styret 826 

• Leder: Tord Apalvik (01.07.2020 – 30.06.2021) 827 
• Nestleder: Synne Witzø (01.07.2020 – 30.06.2021) 828 
• Økonomiansvarlig: Runar Kliff Berg (01.07.2020 – 30.06.2021) 829 
• Fag- og læringsmiljøansvarlig: Lisa M. Thielemann (01.07.2020 – 30.06.2021) 830 
• Internasjonalt ansvarlig: Karianne P. Sunde (01.07.2020 – 30.06.2021) 831 
• Markedsansvarlig: Marie Wickstrøm Sjøli (01.07.2020 – 30.06.2021) 832 
• Informasjonsansvarlig: Kine Merethe Skille (01.07.2020 – 30.06.2021) 833 
• Velferdsansvarlig: Andreas Vestvann Johnsen (01.07.2020 – 30.06.2021 834 

 835 

Styremøter 836 

Styremøte 1 – 05.08.2020 837 

Styremøte 2 – 04.09.2020 838 

Styremøte 3 – 06.10.2020 839 

Styremøte 4 – 11.11.2020 840 

Styremøte 5 – 15.01.2021 841 

Styremøte 6 – 24.03.2021  842 

Styremøte 7 – 06.05.2021 843 

Styremøte 8 – 19.05.2021 844 

 845 

- Alle referater finnes på Studentorganisasjonen i Bodø sin nettside (www.sob.no) 846 

 847 

Organisasjonskonsulent 848 

Hilde Iren Hardy er vår organisasjonskonsulent og bistår med styrets arbeid, 849 

underorganisasjonene, de tilknyttede organisasjonene og Velkomsten. Hun fungerer også 850 

http://www.sob.no/
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som organisasjonskonsulent for SON, SOH og SOT. I løpet av studieåret 2020/21 er 851 

organisasjonskonsulentens lønnskostnader blitt overført til Nord universitet. Dette gjør at 852 

organisasjonskonsulenten får et mer oversiktlig arbeidsmiljø siden arbeidsgiveransvar 853 

ligger hos en mer profesjonell og kontinuerlig aktør. I tillegg frigir dette midler i vårt 854 

budsjett som nå kan allokeres til studentaktivitet og velferd.  855 

Kontrollkomiteen (KK) 856 

Synne Hansen (07.01.2020 – 30.06.2021) 857 

Mari Kvande (07.01.2020 – 30.06.2021) 858 

SOB har i styreperioden 2020/21 hatt en kontrollkomite bestående av to studenter, henholdsvis 859 

Synne Hansen og Mari Kvande. Komiteen skal kontrollere at styringsdokumenter blir fulgt og skal 860 

benyttes av studentorganisasjonen ved spørsmål om tolkningen av disse. Det har man gjort ved 861 

behov, f.eks. ved spørsmål om valgprosedyrer og benking. Dette arbeidet har resultert i et dokument 862 

som presiserer de gjeldende valgprosedyrene. Styret opplever likevel at denne komiteen burde vært 863 

innarbeidet bedre i organisasjonens virke. Dette har ingenting med årets komitemedlemmer å gjøre, 864 

men bør heller forstås som en anbefaling til neste styre å finne ordninger som kan bedre 865 

implementere komiteen inn i organisasjonen med mål om å gjøre kontrollkomitearbeidet til et mer 866 

givende verv. Dette kan gjøres ved å f.eks. oppnevne KK som tellekorps ved studentting og årsmøtet, 867 

initiere jevnlige møter med styret, spesielt i forbindelse med årsmøteforberedelser bør KK utfordres 868 

til å komme med forslag til endringsforslag på vedtekter, forskrifter og annet reglement. I vedtektene 869 

presiseres det at valgkomiteen skal bestå av minimum tre personer, dette punktet har vi ikke lyktes 870 

med å oppfylle. Vi har dog identifisert problemet og har aktivt jobbet med å påse at KK for neste 871 

styreperiode blir fylt, dette oppnådde vi ved årsmøtet hvor Helene Ågård, Håvard Dragland og Tord 872 

Apalvik ble valgt. Vi takker årets kontrollkomite for innsatsen, og ønsker den påtroppende komiteen 873 

lykke til.  874 

 875 

 876 

Valgkomiteen (VK) 877 

Julia Kristine Tidem Føllesdal (07.01.2020 – 30.06.2021) 878 

Gabriel Brunvoll (07.01.2020 – 30.06.2021) 879 

Jørgen Owren (07.01.2020 – 30.06.2021) 880 

Kine M. Skille (01.11.2020 – 30.06.2021) 881 

Tord Apalvik (27.02.2021 – 30.06.2021) 882 

SOB har i styreperioden 2020/21 hatt totalt fem medlemmer i valgkomiteen. Julia K. T. Føllesdal, 883 

Gabriel Brunvoll og Jørgen Owren ble valgt på årsmøtet i 2020. VK ble i februar 2021 supplert med to 884 

ekstra medlemmer, fordi to av de eksisterende medlemmene selv ønsket å stille til valg i SOB. 885 

Ytterligere har det vært valg for UKA 2022 i samme tid, arbeidsdelingen er derfor blitt gjort slik at den 886 

opprinnelige valgkomiteen gjennomførte intervjuprosess ved UKA-valget, gjennomførte de 887 

resterende i VK (Jørgen Owren, Tord Apalvik og Kine M. Skille) valgprosessen til verv i SOB-styret. Slik 888 

ivaretok vi god habilitet og oversiktlige prosesser. Årets VK har arbeidet mer systematisert og 889 

helhetlig enn tidligere, og vi ønsker å ytterligere profesjonalisere SOBs valgkomite. Resultatet av 890 

dette er forslaget til valgprosedyrer i SOB som blir presentert på studentting 5, 26. mai 2021. Vår 891 

anbefaling er også å etterstrebe en valgkomite som balanserer behovet for god kunnskap om 892 
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organisasjonen, men som er bevisst på eventuelle habilitetsutfordringer. Dette året har vi også stilt 893 

opp med midler slik at VK ved flere anledninger har kunnet bli bedre kjent og integrert, gjennom 894 

blant annet middager og spillekvelder. På vårt årsmøte 2021 ble Synne Witzø, Stine Sæthre og Henrik 895 

H. Tvinnereim valgt inn som ny valgkomite. 896 

Studentforeninger 897 

Studentorganisasjonen i Bodø forankres p.t. av fem studentforeninger med hver sin 898 

fakultetstilhørighet.  899 

• Eureka Studentforening  900 
• Handelshøgskolens studentforening Nord 901 
• Nugla studentforening 902 
• Studentforeningen Inter 903 
• Studentforeningen Puls 904 

 905 

Studentforeningene er studentdemokratiet i Bodøs fundament. Det er her de fleste arrangementer 906 

gjennomføres, de er også er en av de viktigste aktørene i rekrutteringen av nye studentengasjerte. I 907 

studieåret 2020/2021 har vi gjennom vedvarende og tidvis uoversiktlige koronarestriksjoner fått 908 

testet bredden og robustheten av organisasjonen. I denne perioden har man med 909 

studentforeningene i spissen arrangert ca. 100 arrangementer, herunder gjennomføring av 910 

fadderperioden, med den tilhørende uke 42, engasjementhelga, m.m.  911 

 912 

 913 

Undergrupper 914 

Undergrupper er organiserte studentgrupper som eies av SOB, disse er dermed tungt tilknyttet SOB 915 

og deres ivaretakelse og utvikling er av stor interesse for styret.  916 

• Fadderperioden 917 
• BOSI 918 
• UKA 919 

 920 

Fadderperioden er premissleverandør for et godt, trygt og innholdsrikt mottak av nye studenter. For 921 

mer utfyllende informasjon om Fadderperioden i Bodø fra 2020 vises det til fadderperiodens egen 922 

sluttrapport. Årets fadderstyre ledes av Fredrik Sanne og Magdalena Høgset. De har gjennomført en 923 

mini-fadderperiode for de internasjonale studentene som ankom i januar. Grunnet 924 

innreiseutfordringer og usikre koronabestemmelser var dette en krevende øvelse, likevel er SOBs 925 

inntrykk at fadderstyret gjorde det beste ut av kortene de fikk tildelt og er mange erfaringer rikere 926 

som vil komme godt med i planleggingen og gjennomføringen av fadderperioden 2021. Fadderstyret 927 

er innrullert i flere fora som første semester utvalget og et eget fadderfora for erfaringsdeling, tips og 928 

triks som er sammensatt av fadderstyrer på tvers av studiestedene til Nord universitet. Ytterligere er 929 

det iverksatt et fora for samarbeid mellom fadderstyret i Bodø og de fadderansvarlige ved 930 

studentforeningene, i dette fora møter også SOBs velferdsansvarlig.  931 

Starten av vår styreperiode besto av en del etterarbeid fra UKA som i stor grad ble påvirket av 932 

korona. Mot avslutning av vår periode er UKA-styret fullsatt og godt i gang med planleggingen til 933 
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UKA2022, vi gleder oss stort til å se hva dette styret får til med Mari Kvande og Lucy Russell i spissen. 934 

BOSIs virke baserer seg på fysisk aktivitet og har derfor blitt utfordret stort av den vedvarende 935 

pandemien. Likevel har gjengen i BOSI kastet seg rundt og gjennomført alternative treninger, både 936 

fysiske og digitale. Dette er igjen et testament som bekrefter studentenes tilpasningsdyktighet. SOB-937 

styret har i inneværende jobbet med å forsterke det fysiske helsetilbudet til studentene. Dette har vi 938 

gjort ved å inngå et samarbeid med Studentinord og Mørkvedhallen klatresenter hvor vi har fått 939 

gjennomslag for at Studentinord betaler opptil 20 klipp i uka, dette administreres av Klatrehallen og 940 

det er BOSI som skal arrangerer disse treninger når forholdende tillater det.   941 

 942 

Tilknyttede organisasjoner 943 

Tilknyttede organisasjoner er organiserte studentgrupper som ikke eies av SOB, men knyttes opp for 944 

å kunne bli en del av det totale studentbevegelsen. Tilknytning til SOB gjør det enklere for 945 

organisasjonene å drifte gjennom tilgang på driftsmidler, infrastruktur og organisatorisk hjelp.  946 

Studentorganisasjonen i Bodø har per. 19.05.2021 følgende tilknyttede organisasjoner: 947 

1. FN-studentene 948 
2. SAIH 949 
3. FO-studentene 950 
4. Bodø studentbryggeri 951 
5. Start Nord 952 
6. Spark Nord 953 
7. ISU 954 
8. Boardgames Nord  955 
9. Queerwall  956 
10. Biegga student organization  957 
11. Studentforeningen Boot 958 
12. Amnesty Bodø  959 
13. World Saving Hustle  960 
14. Fremtiden i Våre hender 961 
15.  Mannskor i Nord 962 
16. Storm friluftsforening 963 
17. Sing & Dance  964 

 965 

Arrangementer 966 

Studentorganisasjonen i Bodø har i henhold til handlingsplanen prioritert organisasjonsutvikling, 967 

studentpolitikk og samarbeid med eksterne aktører, fremfor produksjon av egne arrangement. 968 

Likevel har vi gjennomført noen arrangementer av forskjellig størrelse. Følgende arrangementer 969 

er blitt avviklet: 970 

• Engajsementsmiddag i fadderperioden (16. september 2020) 971 
• Engasjementshelg i Svolvær (25.-27. september 2020) 972 

- Se egen rapport for utfyllende informasjon  973 
• Ideverksted om plast i havet, TV-aksjonen (13. oktober 2020) 974 

- Et samarbeid med Engage center of exellence  975 

• UKE 42 (12.-18. oktober)  976 
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- En «forlenget fadderperiode» som kunne gjennomføres grunnet en tildeling fra 977 

Samfunnsløftet til Sparebank1 Nord-Norge på kr 250 000,- 978 

• SOBs påskerebus (31.03.2021)  979 

- Et lavterskel aktivitetstilbud for studenter som var i Bodø i påskeferien. 980 

Hovedprioriteringer  981 

Ved tidligere årsrapporter har man systematisk gjennomgått punkt for punkt av handlingsplanen. For 982 

å gjøre rapporten mer lesbar og innholdet mer helhetlig og meningsbærende har vi valgt å skrive 983 

rundt fire temaer som omkranser handlingsplanen og vår aktivitet. 984 

 985 

Organisasjonsutvikling: Systematisert, Samlet, Synlig, tydelig og tilgjengelig (S3T2)  986 

SOB er en mangfoldig organisasjon som kan oppleves som kompleks for mange, i vår styreperiode 987 

har vi jobbet aktivt med å systematisere og samle organisasjonen internt, og gjøre den mer tydelig og 988 

tilgjengelig eksternt. Vi har derfor i dialog med studentforeningene iverksatt et prosjekt med mål om 989 

å samlokalisere studentforeningene i et kontorfellesskap som skal styrke erfaringsdeling på tvers, 990 

uten at det skal rokke ved foreningenes egenidentitet. Vi har fått med oss Nord universitet og 991 

Studentinord på dette prosjektet og etter planen skal det være realisert innen utgangen av 2021. 992 

SOBs mange undergrupper og tilknyttede organisasjoner har et behov for gode arbeidsforhold for å 993 

kunne skape kreative ideer og arrangementer. Vi har derfor tatt tak i organisasjonskontoret – som 994 

tidligere så mer ut som et lager enn noe annet – og gjort det om til et fullspekket møterom med 995 

nødvendig teknisk utstyr og tilhørende sittegruppe. Det finnes også et bookingsystem for å sikre 996 

rettferdig fordeling av rombenyttelse mellom organisasjonene. Det neste styret anbefales å 997 

gjennomgå rutiner og påse at samtlige undergrupper og organisasjoner kjenner til 998 

organisasjonskontoret. Vi ønsker å presisere at undergruppene under større arrangement og 999 

tilhørende belastning, skal kunne ha prioritet på organisasjonskontoret.  1000 

Det er viktig for oss at studentengasjementet og det tilhørende demokratiets kultur oppleves som en 1001 

organisasjon med fokus på tillit, trygghet og trivsel og at man gjennom inkludering, erfaringsdeling og 1002 

kompetanseheving sikrer dette. Vi har derfor, i henhold til handlingsplanen styrket 1003 

kommunikasjonen og samhandlingen med studentforeningene gjennom prioritering av ledermøter 1004 

og andre fora. Vi er ikke lyktes med å forankre velferdsforumet og forumet for studiekvalitet og 1005 

læringsmiljø, men vi mener at man har lagt den nødvendige grunnmuren for at disse foraene kan 1006 

iverksettes raskt og formes effektivt av det neste styret.  1007 

Det er ikke til å legge skjul på at Studentorganisasjonen i Bodø er en stor og mangefasettert 1008 

organisasjon, dette gjelder også styret. Vi har derfor, i dialog med foreningene gjennomført en 1009 

endring i struktur og sammensetting i styret, hvor vi har gått fra 8 til 6 styremedlemmer. 1010 

Ansvarsområdene er ikke blitt skrevet bort, men heller blitt overført på tvers av enkelte verv. 1011 

Hovedsakelig innebærer dette en sammenslåing av verv, internasjonalt ansvarlig er blitt koblet inn i 1012 

fag- og læringsmiljø, mens man har slått sammen markedsansvarlig og informasjonsansvarlig til 1013 

marked- og informasjonsansvarlig. Selv om det har hatt sine styrker å være et stort styre på åtte, 1014 

vurderer vi helhetlig at et styre på seks vil kunne bli mer samlet, gi mer helhetlige verv og bedre 1015 

effektivisering av styrets virksomhet.    1016 
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Studentorganisasjonen i Bodø har en lang historie og vi har ment mye opp igjennom. Noe er nedfelt i 1017 

styringsdokumenter og resolusjoner, men vi har ikke hatt et helhetlig dokument som tydelig 1018 

kommuniserer hva vi mener. For å gjøre bukt med denne utfordringen har vi utformet en 1019 

studentpolitisk plattform som tar for seg de viktigste temaene som omhandler studenthverdagen, 1020 

henholdsvis: Utdanning, praksis, eksamen, vurdering, begrunnelse og vitnemål, internasjonalisering, 1021 

forskning, læringsmiljø, studentfrivillighet og trivsel, studenthelse, bærekraft og miljø. Vi innser også 1022 

at vi har hatt et behov for å forenkle tilgangen til organisasjonen for utenforstående og gjøre 1023 

organisjonen og studentdemokrati så enkelt som mulig å forstå, derfor har vi utformet et dokument 1024 

vi har kalt ”studentdemokrati for dummies” som skal fungere som en innføring i studentdemokrati 1025 

hvor de mest sentrale aspektene gjennomgås.  1026 

I denne perioden har vi forsøkt å bli mer synlig internt i organisasjonen, det har vi lykkes med, men 1027 

det er nå viktig at organisasjonen mer tydelig kommuniserer og synliggjør seg utover mot 1028 

studentene, næringsliv og andre relevante aktører. Det neste styret bør fortsette dialogen med 1029 

kommunikasjonsenheten for å finne best mulig løsning for nettside, dette er et prosjekt vi har hatt 1030 

gående med SON som helhet. Her har utgangspunktet vært at vi ønsker å se om det er mulig å ha en 1031 

nettside på www.nord.no. Mest sannsynlig vil dette øke synligheten vår siden Nords nettside er 1032 

hyppig besøkt av studenter og andre, en utfordring vil være at man mister en del fleksibilitet. Vi 1033 

anbefaler det neste styret til å kommunisere enda tydeligere hva SOB holder på med, om det er 1034 

utarbeidelse av politiske dokument, deltakelse på arrangement eller kaffeslabberas på kontoret. 1035 

Synlighet er lik innflytelse.    1036 

For å vite hva de forskjellige studentforeningene og organisasjonene jobber med på tvers av fakultet 1037 

og studiested har vi jobbet frem økonomiske rapporteringsmaler som gjør det effektivt å 1038 

sammenligne og sammenstille all aktiviteten som foregår. I tillegg til at man får en bedre 1039 

totaloversikt, vil det også bli enklere å fordele midler mer rettferdig og treffsikkert.  1040 

 1041 

 1042 

 1043 

Samarbeid med eksterne aktører 1044 

Med eksterne aktører mener vi Nord universitet, Studentinord og andre samarbeidsaktører som 1045 

Bodø kommune, Family Sports Club og Mørkvedhallen Klatresenter. Dette året har vi aktivt jobbet for 1046 

å styrke og utvikle samarbeidet vi har med aktører rundt oss.  1047 

Nord universitet har vært en viktig samarbeidspartner dette året, vi har styrket samarbeidet for å 1048 

håndtere pandemien så godt som mulig. Vi har også styrket samhandlingen gjennom mer aktivt 1049 

arbeid i diverse arbeidsgrupper og fora, som bla. hvordan man skal forbedre informasjon til 1050 

studentene fra Nord universitet, hva studiekvalitet er, og hvordan man skal koble studenter på 1051 

forskning. Dette har skapt et handlingsrom for oss der vi bedre greier å forstå og påvirke utviklingen 1052 

ved universitetet.  1053 

Vi (SST i SON) har månedlige møter med universitetets ledelse hvor vi opplever at det er god 1054 

takhøyde for å diskutere aktuelle saker, dette er et fora som begge parter ønsker å videreføre. I 1055 

tillegg til dette har studentlederne et månedlig møte med eiendomsdrift, dette oppleves som svært 1056 

nyttig da vi får innsikt i hva som jobbes med og hvilke muligheter vi har. Det er f.eks. i dette forumet 1057 

http://www.nord.no/
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at man har fått initiert samlokaliseringsprosjektet.  1058 

Nord universitet har i denne perioden vedtatt en 10-årig strategi, her har SOB gitt innspill og deltatt i 1059 

skrivegruppen som utformet strategien. Av våre innspill er vi mest fornøyd med at behovet for 1060 

forskning i utdanningen og satsningen på samfunnssikkerhet og beredskap er blitt med inn i den 1061 

vedtatte strategien.    1062 

Studentinord har vært en helt nødvendig samarbeidspartner i vår styreperiode som i stor grad er blitt 1063 

preget av korona og de tilpasningene det medfører. Vi opplever at vår samarbeidsrelasjon med 1064 

samskipnaden har blitt bedre under pandemien og det kan synes at en felles utfordring har gjort at vi 1065 

greier å samarbeide mer. I 2020/21 har vi opprettet en møteplass mellom studentrepresentantene i 1066 

Studentinord-styret, hvor vi møtes i forkant av styremøtene, disse har vært nyttige, men behøver økt 1067 

raffinering for å oppnå maksimalt utbytte. Vi har også vært delaktige i Studentinords strategiarbeid, 1068 

vi mener den legger godt til rette for å sette studenten først og fremst. Ytterligere har vi vært med på 1069 

å utforme tegningene og planene til de nye studentboligene på Skavdalslia.  1070 

Som student i Bodø opplever man gjerne universitetet og Bodø by som langt fra hverandre. Vi ønsker 1071 

å gjøre noe med det. Derfor har vi gjenopprettet dialogen med Bodø kommune om å opprette Bodø 1072 

studentråd, et fora for å sikre god dialog mellom studentdemokratiet og kommunen vi bor i. Etter 1073 

planen skal studentrådet være operativt før sommeren 2021. Her ligger det et stort handlingsrom, og 1074 

vi håper og tror at det påtroppende styret kommer til å benytte seg av dette.   1075 

 1076 

Studentvelferd  1077 

For oss og studentene vi representerer har det vært et annerledes år, og studenttilværelsen er til dels 1078 

blitt snudd på hodet. Vi vet, og får bekreftet av gjentatte undersøkelser at studentenes hverdag er 1079 

vanskeligere enn den burde være. Vi har derfor jobbet aktivt opp mot både Studentinord og Nord 1080 

universitet for å få igangsatt tiltak, hvor vi blant annet har vært delaktig i utdelingen av midler som 1081 

skal gå til studentjobber og aktiviteter for å bedre studenters hverdag.  1082 

Selv om det har vært en krevende situasjon og vi ikke underspiller hvor vanskelig det har vært for 1083 

mange, har vårt mindset vært at man er nødt til å ta kontroll over egen hverdag og det man kan 1084 

styre. Vi har blant annet laget informasjonsvideoer med tips og triks, opprettet nye avtaler med 1085 

klatresenteret for å gjøre fysisk aktivitet mer tilgjengelig. I tillegg har vi vært så heldig å få fem nye 1086 

organisasjoner tilknyttet oss ila. året. Det betyr at SOB fortsetter å vokse og sikrer et mangfoldig 1087 

tilbud til alle studenter basert på deres egne interesser. Vi har også sett et økt behov for å vise hvor 1088 

takknemlige vi er og hvor dyktige engasjerte studenter vi har. Derfor har vi i tillegg til å ha 1089 

gjennomført en middag for engasjerte, etablert kåringen av  årets og månedens student. Ytterligere 1090 

har vi i større grad systematisert skriving av attester, henholdsvis til ledere i studentforeningene og 1091 

undergruppene. Vi anbefaler det neste styret til å forsterke dialogen med studentforeningene på 1092 

dette nivået, samt synliggjøre seg selv, tilbudene og mulighetene man har som student i Bodø. Dette 1093 

bør være et viktig fokusområde i kjølvannet av korona og på veien til en mer normal studiehverdag. 1094 

 1095 

Utdanningskvalitet og internasjonalisering 1096 

Koronaåret har gjort at majoriteten av undervisning og vurderingsformer er blitt digitalisert, samt at 1097 

internasjonalisering og utveksling i stor grad er blitt innstilt. Imidlertid har dette gitt oss tid til å jobbe 1098 
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mer aktivt opp mot universitetet på alt fra kvalitet på digital undervisning, hvordan man informerer 1099 

studenter best mulig, hva som kjennetegner kvalitet i utdanning i tillegg til de løpende prosessene 1100 

tillitsvalgtordningen og mentorordningen. Det meste av dette arbeidet har foregått i ad-hoc 1101 

arbeidsgrupper som er nedsatt av universitetet, diverse utvalg som internasjonalt utvalg (IU) og 1102 

utdanningsutvalget (UU) og i dialogmøter med universitetet. Det siste året har samarbeidet vårt med 1103 

enhet for internasjonalisering, ISU og IU blitt betydelig forbedret, dette skyldes målrettethet, noe 1104 

som har gjort at kompetansen på internasjonalisering er styrket. En suksessfaktor her er at vi aktivt 1105 

har jobbet for å få folk i styret inn i relevante utvalg, dette opplever vi har en gjensidig forsterkende 1106 

effekt siden man er tettere koblet på universitetet og de som jobber med den relevante tematikken. 1107 

Det er derfor lurt at fremtidige styrer oppmuntrer seg selv og sine til å søke relevante utvalg, for en 1108 

som er fag- og læringsmiljøansvarlig vil det være naturlig å søke seg til utdanningsutvalget eller 1109 

læringsmiljøutvalget. Disse arbeidsgruppene nedsettes jevnlig og lederne i SOB bør forsøke å koble 1110 

på så mange studenter som mulig i disse gruppene, dette øker kompetansen og erfaringen i blant 1111 

studentene som vil virke positivt på rekruttering inn i styret. Ytterligere vil et bredere mangfold sikre 1112 

fler og utfyllende perspektiver.  1113 

 1114 

Avslutning  1115 

Studentorganisasjonen i Bodøs robusthet og tilpasningsevne er i år blitt testet av en rekke utviklinger 1116 

i sektoren og universitetet, men først og fremst av den fremdeles vedvarende pandemien. Det er 1117 

derfor med stolthet vi sender organisasjonen videre som gjennom året har vist det vi lenge har visst, 1118 

at studentene er omtenksomme, kreative og fulle av pågangsmot. Organisasjonen vi nå gir fra oss er 1119 

blitt mer systematisert og profesjonalisert, gjennom forbedret infrastruktur både fysisk og digitalt, 1120 

samt økt kompetanse i organisasjonen for øvrig. Vi har brukt koronaåret godt på å samle, oppdatere 1121 

og fornye styrings- og politiske dokumenter, styrke samhandlingen internt og effektivisere 1122 

organisasjonen ytterligere.  1123 

Det ser nå ut som vi beveger oss inn i en mer normalisert hverdag og det blir viktig for det neste 1124 

styret å være synlig, tydelig og tilgjengelig. Vi er en organisasjon som i større grad kan vise oss frem, 1125 

fordi vår stemme og våre erfaringer er viktige for samfunnet vi befinner oss i. Studentorganisasjonen 1126 

bør fortsette å være en organisasjon med takhøyde og en arena for læring, feiling og mestring. Vårt 1127 

oppsummerende råd er en anbefaling om å være søkende, tørre å spørre om hjelp, ta de nødvendige 1128 

samtalene, snakke med de rundt deg og still krav, men still krav til deg selv først. Vi takker ydmykt for 1129 

tilliten og ønsker det påtroppende styret lykke til på veien videre. 1130 

 1131 

 1132 

 1133 

 1134 

 1135 

 1136 

 1137 
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 1138 

 1139 

 1140 

Sak 5: Valgreglement 1141 

 1142 

Saksfremstilling:  1143 

Studentorganisasjonen i Bodø har manglet konkrete og helhetlige retningslinjer for 1144 

prosedyrer til valg, herunder valgreglement og valgkomiteens mandat. Dette dokumentet 1145 

som nå fremlegges er ment å utrette denne mangelen.  1146 

Forslag til vedtak: 1147 

- Studenttinget vedtar valgreglementet  1148 

 1149 

Vedlegg: Valgreglement ligger vedlagt  1150 

 1151 

 1152 

 1153 

 1154 

 1155 

 1156 

 1157 

 1158 

 1159 

 1160 

 1161 

 1162 

 1163 

 1164 

 1165 

 1166 
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 1167 

 1168 

 1169 

Generelle bestemmelser:  1170 

Valgreglementet setter rammene for, og regulerer gjennomføringen av valg i 1171 

Studentorganisasjonen i Bodø. Herunder valgkomiteens mandat og generelle 1172 

valgprosedyrer. Reglementet er underlagt vedtektene. Dette reglementet gjelder for valg av 1173 

tillitsverv i Studentorganisasjonen i Bodø. Herunder styret i SOB, tilhørende komiteer og 1174 

styrene i organisasjonens undergrupper.  1175 

 1176 

Valgkomiteens mandat (VK) 1177 

VK består av minst tre medlemmer, velges på SOBs årsmøte, konstituerer seg selv og har en 1178 

virkeperiode fra 1. juli til 30. juni. VK skal forberede valgsaker for årsmøtet og studenttinget. 1179 

VK er innstillende myndighet i valgsaker og skal finne og vurdere kandidater til valg som 1180 

gjennomføres på årsmøtet og studenttinget. Valgkomiteen skal holde studenttinget 1181 

orientert om valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen skal utøve sitt mandat på en tillitvekkende 1182 

måte, og skal gjøre likeveiende vurderinger av samtlige kandidater som stiller til valg. 1183 

Valgkomiteen skal etterstrebe bred representasjon hvor dette er hensiktsmessig. Dette 1184 

gjelder faktorer som fakultetstilhørighet og studieprogram, kjønn og andre inkluderende 1185 

faktorer. En bred representasjon skal også etterstrebes i oppnevnelse av valgkomite. 1186 

 Leder av Studentorganisasjonen i Bodø har ansvar for at valgkomiteen har den trygghet, 1187 

kompetanse og nødvendige ressurser til å utøve sitt mandat.  1188 

Valgbarhet  1189 

Valgbare kandidater er studenter som er semesterregistrert i semesteret det gjennomføres 1190 

valg. Kandidater som har innvilget permisjon fra studiene, eller har andre særskilte grunner 1191 

kan likevel vurderes som valgbare.  1192 

Valgforberedelser  1193 

Valg skal kunngjøres i god tid før årsmøtet og senest samtidig som kunngjøring av årsmøtet 1194 

som har frist 4 uker før årsmøtet skal avholdes j.fr. paragraf 7.6 i vedtektene. Det bør når 1195 

mulig, være et mål om prosessen gjennomføres slik at innstillingene kan legges frem en uke 1196 

før valget. Informasjon om valg, ledige verv og valgprosess skal gjøres tilgjengelig på en måte 1197 

som sikrer at alle studenter ved Nord universitet, campus Bodø har lik tilgang på 1198 

informasjon. Informasjonen skal inneholde:  1199 

- Hvilket verv som er utlyst og vervets omfang  1200 

- Hvorvidt det er godtgjørelse eller lønn for vervet   1201 

- Varighet på verv    1202 
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- Hvordan man stiller til valg  1203 

- Frist for vurdering av valgkomiteen 1204 

- Når innstilling offentliggjøres   1205 

Gjennomføring av valg   1206 

Valg gjennomføres under sak om valg på årsmøtet/studenttinget. Valgkomiteen skal 1207 

fremlegge sin innstilling til hvert enkelt verv, og redegjøre for prosess og innstillingen som 1208 

fremmes. Valg skal gjennomføres med hjemmel i vedtatt forretningsorden for det aktuelle 1209 

møtet. Man kan fremme sitt kandidatur eller et kandidatur på vegne av andre. Dette må 1210 

gjøres før valgtalene til det aktuelle valget. Alle personvalg med mer enn én kandidat skal 1211 

foregå skriftlig. Ved stemmelikhet med flere kandidater enn plasser, elimineres den 1212 

kandidaten med færrest stemmer, frem man har oppnådd alminnelig flertall. Ved 1213 

stemmelikhet mellom to kandidater til én plass, skal det utstedes nyvalg. Dersom nyvalget 1214 

også ender med stemmelikhet, skal valget avgjøres ved loddtrekking. SOBs kontrollkomite er 1215 

tellekorps med mindre annet er blitt bestemt i konstitueringen. 1216 

Suppleringsvalg  1217 

Dersom noen må fratre verv eller verv ikke er fylt etter ordinær valgprosess, skal det 1218 

gjennomføres suppleringsvalg. Prosess avhenger av fullmakter som eventuelt er gitt av 1219 

årsmøtet/studenttinget. Det skal gis ut informasjon av tilsvarende karakter som ved ordinær 1220 

utlysning av verv.  1221 

Endringer og tillegg  1222 

Endringer i reglementet som ikke er hjemlet i vedtektene kan gjennomføres med 2/3 flertall i 1223 

studenttinget.  Dersom et spørsmål ikke er regulert i dette reglementet eller gjennom 1224 

vedtektene, kan Studenttinget med alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal 1225 

gjelde.  1226 

 1227 

 1228 

Definisjoner 1229 

- Alminnelig flertall er oppnådd dersom det blant de avgitte stemmene er flere for enn 1230 

mot forslaget og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer 1231 

- Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50% av de tilstedeværende 1232 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget.  1233 

- Kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 2/3 av de tilstedeværende 1234 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 1235 

- 3/4 kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 3/4 av de tilstedeværende 1236 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget.  1237 

 1238 

 1239 
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 1240 

 1241 

Sak 6: Valg av representant til styret til Samfunnet i Bodø 1242 

 1243 

Styreleder på Samfunnet i Bodø, Sondre Arnevik legger frem saken.  1244 

Saksfremstilling:  1245 

På Samfunnet i Bodøs generalforsamling 8. april 2021 vedtok de endringer i 1246 

styresammensetting. Her ble det blant annet vedtatt at studenttinget skal oppnevne en 1247 

representant til styret. Ved interesse melder man sitt kandidatur under saksbehandlingen på 1248 

Studenttinget. Om det er mer enn en kandidat vil det bli gjort skriftlig valg. Samtlige 1249 

kandidater får anledning til å komme med en valgtale.  1250 

 1251 

På valg: 1252 

 1253 

En styrerepresentant i styret til Samfunnet i Bodø  1254 

 1255 

 1256 

 1257 

 1258 

 1259 

 1260 

 1261 

 1262 

 1263 

 1264 

 1265 

 1266 

 1267 

 1268 



   
STUDENTTING 5  Samfunnet i Bodø 
26.05.2021  14.15 

 

 
35 

 1269 

 1270 

Sak 7: Endringer i økonomireglement 1271 

 1272 

Saken fremlegges av økonomiansvarlig i studentorganisasjonen i Bodø, Runar Kliff Berg.  1273 

Saksfremstilling:  1274 

Styret i Studentorganisasjonen i Bodø har tidligere fått tilbakemeldinger fra studenttinget 1275 

vedrørende forbedring av rapporteringsystem til studentsosiale midler. SOB legger nå frem 1276 

ny rapporteringsmal som skal strømlinjeforme og effektivisere rapporteringen fra 1277 

studentforeningene. Malen inneholder blant annet en interaktiv post som viser 1278 

poengfordeling, mal for resultatsregnskap og budsjett. Rapporteringsmalen kan iht. §7.5 i 1279 

økonomireglementet fastsettes av styret i SOB. Derfor er dette hovedsakelig en orientering, 1280 

men styret ønsker eventuelle innspill og spørsmål velkommen.   1281 

Styret har også sett at vårt ”studentsosiale midler fond” har fortsatt å øke i verdi (stoinks). 1282 

Dette fondet er satt sammen av ”overskudd”, rettere sagt underforbruk av budsjettposten 1283 

studentsosiale midler, mer spesifikt det vi kaller for søkbare midler over flere år. For å 1284 

forsikre oss om at midlene går til sitt formål ønsker SOB-styret å foreslå en endring i 1285 

økonomireglementet som legger føringer på at eventuelle ubrukte budsjetterte midler 1286 

fordeles på studentforeningene årlig.  1287 

 1288 

På bakgrunn av dette foreslås ett tillegg til dagens økonomireglement under §8 fordeling: 1289 

” §8.4:      Ubrukte budsjetterte midler i budsjettposten ”studentsosiale midler” fordeles til    1290 

studentforeningene årlig. Fordelingen av midler foreslås av styret og baseres på 1291 

studentforeningenes økonomiske behov og SOBs strategiske målsettinger” 1292 

 1293 

 1294 

Forslag til vedtak: 1295 

- Studenttinget tar endringene i økonomisk rapporteringsmal til orientering og ber 1296 

SOB-styret implementere denne.  1297 

- Studenttinget vedtar forslag til fordeling av ubrukte budsjetterte midler på 1298 

budsjettposten ”studentsosiale midler” 1299 

 1300 

 1301 
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 1302 
 1303 

Sak 8: Spørretimen 1304 

 1305 

I denne saken kan det rettes spørsmål mot alle organisasjonens organer, samt Nord 1306 

universitet og Studentinord.  1307 

 1308 

 1309 

 1310 

 1311 

 1312 

 1313 

 1314 

 1315 

 1316 

 1317 

 1318 

 1319 

 1320 

 1321 

 1322 

 1323 

 1324 

 1325 

 1326 
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 1327 

Sak 9: Eventuelt 1328 

 1329 

 1330 

 1331 

 1332 

 1333 

 1334 

 1335 

 1336 

 1337 

 1338 

 1339 
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