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Referat styremøte 7/21-22  
  

Dato: 04.03.2022, 12.00-15.00   
Sted: Saga   
Innkalt: Pernille Fredriksen, Gabriel Brunvoll, Adrian Kirkeby Reftun, Julia Kristine Tidem 
Føllesdal, Lars Glomsvoll og Chanice Sørlie Johansen.    
  
Til stede: Pernille Fredriksen, Gabriel Brunvoll, Adrian Kirkeby Reftun, Julia Kristine Tidem 
Føllesdal (teams), Lars Glomsvoll og Chanice Sørlie Johansen.    
  
Saksliste   
  
Vedtakssaker   
28/21-22: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 4. mars 2022   
29/21-22: Årsmøte  
30/21-22: Økonomireglementet  
31/21-22: Økonomiske søknader  
32/21-22: Samarbeidsprosjekt  
33/21-22: Partnerskap i KRAFT   
  
  
  
Orienteringssaker:  
24/21-22: Status UKA  
25/21-22: Status samarbeidsavtaler  
26/21-22: Frivillighetsfestivalen 21. mai  
27/21-22: Sykkelturen 30. mai 
  
  
  
Eventuelt  
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Vedtakssaker  
  

28/21-22: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til 
styremøtet 4. mars 2022  
  
Forslag til vedtak:   
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 4. mars 2022  
vedtak:  Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste  
  

29/21-22: Årsmøte  
Faste saker på årsmøtet er:   
Konstituering, referater, orienteringer, valg, og innkomne forslag.  
  
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 7  
5. Orienteringer  

• Arbeid siden Studentting 4 og fremover  
5. Økonomireglement  
6. Forskriftendringer  
7. Valg   
8. Spørretimen  
9. Eventuelt  

   
Forberedelser (ikke med i referat):   
Vi vil gå gjennom sakene på styremøtet og diskutere tema for åpningsdebatt. Mitt forslag til 
tema for dette er universitetsbyen Bodø, type slik vi snakket om sist. Hvordan koble byen og 
studentene sammen og skape universitetsbyen Bodø?  
  
  
Forslag til vedtak:   
Styret godkjenner sakslisten til Årsmøtet.     
   
Vedtak: Styret godkjenner sakslisten med de endringer som kom frem under møtet.  
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30/21-22: Økonomireglementet  
Som diskutert gjennom perioden ser vi i dag flere hull og mangler i økonomireglementet slik 
det står per dags dato. SOB satt ned en arbeidsgruppe bestående av leder, 
økonomiansvarlig, en fra kontrollkomiteen og to stk. fra foreningene til å gi innspill til et nytt 
forslag til økonomireglement. Forslaget er nå ferdig, og legges frem for styret.   
  
Forberedelser (ikke med i referat):   
Gå gjennom forslaget på forhånd, og skriv ned kommentarer eller spørsmål dersom du har.   
  
Skal man endre forskriftene slik at leder og nestleder av SOB ikke samtidig kan sitte i 
universitetsstyret eller Studentinord sitt styre?  
  
Forslag til vedtak:   
Styret innstiller på økonomireglementet til Årsmøtet.     
   
Vedtak: Styret innstiller på økonomireglementet til Årsmøtet.  

  
31/21-22: 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.   
  
Havets Døgn sendte inn en søknad til oss 2. mars om 30 000,- til gjennomføring av Havets 
Døgn 2022.   
  
Vedtak: Styret oppfordrer Havets Døgn til å ha dialog med SOB om videre søknadsprosess  
  
  

32/21-22: Samarbeidsprosjekt  
Studentorganisasjonen i Bodø har blitt invitert inn i et internasjonalt samarbeidsprosjekt 
med Bodø 2024. Målet med prosjektet er å utvikle en guide for frivillighetskoordinatorere og 
ledere, og å utveksle erfaringer knyttet til alle punkter med de andre byene. Det skal også 
ses på muligheten ti å utvikle et verktøy som gjør det mulig for utdanningsinstitusjoner å 
validere kompetanse man får gjennom frivillig arbeid. Som for eksempel studiepoeng for 
ulike tunge verv.   
Dette prosjektet vil gi Studentorganisasjonen i Bodø penger til å ansette en student i 20% 
stilling for å delta i dette, og gi oss en mulighet til å få og dele erfaring og kompetanse på 
tvers av studentdemokratiet og internasjonalt som kan komme studentdemokratiet til 
gode.    
  
Forslag til vedtak:   
Vedtak: Styret stiller seg positive til prosjektet og ber leder om å fortsette arbeidet 
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33/21-22: Partnerskap i KRAFT  
Kraft ønsker å inngå et partnerskap med Studentorganisasjonen i Bodø. Dette for å sikre at 
studentenes stemme blir hørt under samfunnsutviklingen her i byen. Adrian orienterer 
nærmere om hva Kraft er, hvilke fordeler dette vil gi og hvordan en avtale vil se ut.  
  
Forslag til vedtak:  
Styret ber leder og marked- og informasjonsansvarlig om å gå videre i arbeidet med en 
avtale om partnerskap i KRAFT.   
  
Vedtak: Styret ber leder og marked- og informasjonsansvarlig om å gå videre i arbeidet med 
en avtale om partnerskap i KRAFT.   
  
  
  
  
  
  

Orienteringssaker:  
  
24/21-22: Status UKA  
  
25/21-22: Status samarbeidsavtaler    
  
26/21-22: Frivillighetsfestivalen 21. mai  
  
27/21-22: Sykkelturen 30. mai  
  
   
Eventuelt  
  
  
  
 


