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Styremøte 7/20-21  
  

Dato: 06.05.2021, 14.15-16.00   
Sted: Rom 3003 

Innkalt: Andreas Vestvann Johnsen, Karianne P. Sunde, Kine Merethe Skille, Marie 
Wickstrøm Sjøli, Lisa Marie Thielemann, Runar Kliff Berg, Synne Witzø, Tord Apalvik, Hilde I. 
Hardy.    
  

Til stede:  
Karianne P. Sunde, Kine Merethe Skille, Marie Wickstrøm Sjøli, Lisa Marie Thielemann, Runar 
Kliff Berg, Synne Witzø, Tord Apalvik, Hilde I. Hardy.    
 
 
 

Saksliste   
Vedtakssaker   
25/20-21: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 6. mai 2021   
26/20-21: Formaliserende vedtak av økonomisk forpliktelse til HUMAK 
27/20-21: Opptak og søknad av ny tilknyttet organisasjon - Casus belli  
28/20-21: Årsrapport 
 

 

Orienteringssaker:  
24/20-21: Runde rundt bordet – hva jobber vi med om dagen     
25/20-21: Status – økonomi & rapporteringsmaler  
26/20-21: Status studentdemokrati  
27/20-21: Studentavis  
28/20-21: Styreoverlapp  
  
Eventuelt: 
  
 

 

  



  
Styremøte 7/20-21                                                    Rom 3003 
06.05.2021  14.15 – 16.00 

 

2 
 

 
Vedtakssaker   

 

25/20-21: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 6. mai 2021   
 
Forslag til vedtak:   
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 6. mai 2021.  
  
Vedtak:  
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 6. mai 2021.  
 

 

 

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

Saksfremstilling: 

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

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

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

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

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

av samtlige deltakende lag.  

Forslag til vedtak:   
Styret vedtar forpliktelsen på kr 5000,- og henstiller til organisasjonskonsulent å overføre 
beløpet til HUMAK omgående.   
 

Vedtak: 
Styret vedtar forpliktelsen på kr 5000,- og henstiller til organisasjonskonsulent å overføre 
beløpet til HUMAK omgående.   
 

 

 

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

Vedtak:  

Sak flyttes til neste styremøte 19. mai.. Nestleder i SOB kontakter casus belli for å få 
ytterligere informasjon.  
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28/20-21: Årsrapport 

Saksfremstilling:  

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

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

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

tekst om hva de har jobbet med i denne styreperioden. 

 

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

årsrapport deretter.  

Vedtak: 

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

 

 
Orienteringssaker:  
 

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

Nestleder: 

Jobber med ferdigstillingen av diverse prosjekter, bla. organisasjonskontoret og 
studentdemokrati for dummies. Bistår UKA og fadderperioden.  

 

Informasjon:  

Bistår fadderperioden og andre med grafisk innhold og design. 

 

Marked: 

Har begynt overlapp med ny marked- og informasjonsansvarlig, herunder et prosjekt som 
skal kunne synliggjøre alt som skjer på campus Bodø, planlegges iverksatt f.o.m. studiestart 
2021.  

 

Økonomi: 

Se egen sak senere i saksliste.  

 

Internasjonal: 

Arbeider med forberedelser til partner day, som er en rekrutteringsdag på Nord universitet 
med mål om å få studenter ut på utveksling.  

  

Fag- og læringsmiljø: 

Fortsatt arbeid med arbeidsgruppen om kvalitetsindikatorer ved Nord universitet.  
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25/20-21: Status på økonomi & rapporteringsmaler 
 
Saksfremstilling:  
Økonomiansvarlig Runar K. Berg og organisasjonskonsulent Hilde I. Hardy skal arbeide frem 
en felles rapporteringsmal for studentdemokratiet som skal muliggjøre bedre kontroll og 
mer rettferdig og treffsikker fordeling av midler. De legger frem sine innledende tanker og 
ønsker å ta med seg styrets betraktninger for å lage et forslag til mal.   
    
I møtet fremkom det i tillegg at man ser på hvordan man mer effektivt kan benytte 
velferdsfondet til studentorganisasjonen. Ytterligere tanker og forslag blir fremlagt 
fortløpende. 

 
26/20-21: Status studentdemokratiet  
 
Saksfremstilling:  
Som alltid tar vi en uformell prat om hvordan vi oppfatter status på studentdemokratiet. 
 
Et felles inntrykk om at det går bra i organisasjonen. Både UKA og Fadderperioden i Bodø har 
fulltallige styrer. Ytterligere bemerkes det at man er fornøyd med gjennomføring av årsmøte 
og at samtlige styreverv og komiteer er fulltallige.  
  
 

27/20-21: Studentavis  
 
Saksfremstilling:  
Leder i SOB, Tord Apalvik har vært i dialog med en gjeng journalistikkstudenter om 
opprettelse av ny studentavis og orienterer om dette i møtet.  
 
 
 

28/20-21: Styreoverlapp 
 
Saksfremstilling: 
Vi nærmer oss endt styreperiode, vi diskuterer hvordan vi best kan videreføre kompetanse 
og tilrettelegge for at det påtroppende styre får forutsetningene best mulig for å lykkes.  
 

 
 
Eventuelt: 
 


