
Styremøte 1 referat  
 
Dato: 29.08.2019  
Tid: 16.15  
Sted: Rom 144, adminbygget  
 
Til stede: Kine Skille, Andreas Vestvann Johnsen, Tord Apalvik, Synne Hansen, Vegard 
Sørensen, Martine Arnø, Susann Enebakk, Even Wold 

 
Ikke til stede:  

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling 

 
Innkalling godkjent 

 

Sak 2: Godkjenning av Saksliste 

 
To saker til eventuelt  

 

Sak 3: Oppdatering av nettsiden 

 

Hva vil vi med nettsiden?  

 

Martine: interaktivt organisasjonskart  

 

 

Sak 4: Green Campus 
 
Andreas orienterer om Green Campus-initiativet  
 
Sak kommer på studenttinget   

 

Sak 5: Status Engasjer deg-dag, Engasjer deg-helg, Politiske dager på Nord 
 
Synne og Andreas orienterer 

 
Andreas: Politiske dager ble godt mottatt av politikerne og studentene.  
Synne: Det jobbes med begge arrangementene   

 

Sak 6: Orienteringer  
Hvert styremedlem orienterer om hva som er blitt gjort siden studiestart 

 
Even: få orden på økonomien i studentengasjementet  
Vegard: Har vært i dialog med flere studenter gjennom Velkomsten. Fått mye innspill til hva 
som kan bli bedre 

Susann: Har tenkt mye over potensielle samarbeidspartnere. Har møte med den gamle 
markedsansvarlig for overlapp 



Synne: Jobbet med arrangementene  
Tord: har jobbet med blant annet mailsystemet samt vært behjelpelig for leder. Har hatt 
møte med de fleste studentforeningene og undergrupper. Ønsker mer kurs og skolering for 
foreningene og organisasjonene. Har laget banner!   
Kine: Mange som vil ha stand. Må trekke seg fra vervet til jul.  
Martine: Har hørt rundt gjennom vervet som fadderleder. Skal gjøre vervet til sitt eget.  

 

Sak 7: Budsjett og regnskap  
Andreas informerer om status per nå. Ikke mulig å vedta budsjett enda. 

 

Sak 8: Handlingsplanen for SOB 19/20 
 
Handlingsplanen for 18/19 vedlagt innkallingen. 
 
Saken blir behandlet på nytt ved neste styremøte  

 

Sak 9: Inkludering av Tromsøstudentene i studentmiljøet i Bodø 
 
Hvordan skal vi inkludere Tromsøstudentene i studentmiljøet og i studentdemokratiet i 
Bodø? Andreas orienterer om status p.d.d og vi tar en runde rundt hva som kan gjøres.     
 
Sak kommer på studentting 11/9   

 

Sak 10: Første studentting 11/9 
 
Planlegging av første studentting 

 

Sak 11: Eventuelt 

 

WSH: ønsker å bli tilknyttet organisasjon. Søknad ettersendt på melding.  
 
Søknad godkjent 
 
 

Samarbeidsavtale med LO: Det jobbes med en ny samarbeidsavtale med LO.  
 

Mer engelsk på campus: Vegard orienterer om dårlig informasjon om hvilke fag er engelsk 
og hvilke som ikke er det. Studenter kommer hit og får vite da at undervisningen er på 
norsk og ikke engelsk.  
 
Flere og bedre vannmaskiner på campus:  
 
Utsette fristen for semesterrapporten til 3. september  
 
 
 
 



 
 


