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Forord 

Det har vært en høst og vår fylt av spennende aktiviteter og mye lærdom. For aller første 
gang er vi ett styre bestående av studenter fra alle regioner, og vi sitter på fire forskjellige 
studiesteder. Universitetet har gått inn i en europeisk allianse, og vi har gått inn i en allianse 
med studemtdemokratiene på USN og UiA. Vi er takknemlige for alle muligheter vi har fått, 
og ser frem til å jobbe videre for studentdemokratiet på våren! 
 
Vi ønsker å takke alle våre engasjerte studenter, Studentinord og Nord universitet for alt 
dere har gjort for studentene i år!  
 
Med vennlig hilsen, 

Chanice Sørlie Johansen, Grete Beate Sunnset, Henrik Storbakk Jensen, Jordy Lokhorst, 
Håvard Dragland, Anna-Viktoria Bjørsvik og Ina Malen Fjorden Solberg 
 
10. mars 2022 
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Organisasjonen 
 

 
 

Møtevirksomhet 
Det har blitt avholdt fem sentralstyremøter og ett ekstraordinært sentralstyremøte i 

• Sentralstyremøte 1 – 15.9.2022 - Bodø 

• Sentralstyremøte 2 – 22.11.2022 - Digitalt 

• Sentralstyremøte 3 – 7.12.2022 – Stjørdal 

• Ekstraordinært sentralstyremøte - 12.01.2023 – Digitalt 

• Sentralstyremøte 4 – 15.02.2023 – Mo i Rana (Flere digitalt) 

• Sentralstyremøte 5 – 02.03.2023 - Digitalt 
 
I tillegg har studentlederne hatt ukentlige møter.  
 

Sentralstyret 
Verv  Styret (01.07.2022-       30.06.2023) 

Leder Chanice Sørlie Johansen 

Nestleder Grete Beate Sunnset 

Informasjon Henrik Storbakk Jensen 

Studentpolitisk Jordy Lokhorst 

Leder Bodø Håvard Dragland 

Leder Helgeland Anna-Viktoria Bjørsvik 

Leder Trøndelag Ina Malen Fjorden Solberg 

 

Referater ligger tilgjengelig på SON sine nettsider.  
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Komiteer 

Valgkomiteen: 
Mie Løkken Haugerstuen (Frem til 20.12.2023) 
Emma Martine Lund 
Jordy Lokhorst (Fra 7.12.2022) 
Nora Sørli (Fra 12.02.2022) 
 
SON har i styreperioden så langt hatt en valgkomité bestående av Mie Løkken Haugerstuen, 
Emma Martine Lund, Jordy Lokhorst og Nora Sørli. Komiteen skal være delaktig og 
innstillende i saker som omhandler valg i organisasjonen. Valgkomiteen har vært invitert 
med i rekrutteringsprosessen og potensielle reiser til studiestedene, og dette føler vi at vil 
være en fordel i arbeidet med å finne potensielle kandidater. Denne høsten og våren har 
valgkomitéen behandlet søknader og innstilt på nye representanter og varaer alle våre 
organer. I Sentralstyremøte 3 i desember ble det supplert inn en tredje kandidat til 
valgkomitéen, da det har vært frafall i løpet av høsten. Vi måtte senere på ett 
ekstraordinært sentralstyremøte i januar supplere inn enda en representant. Valgkomitéen 
har under valgprosessen opp mot Årsmøtet bestått av en student fra hver region.  
Vi ønsker å takke valgkomiteen for arbeidet de har lagt ned for organisasjonen så langt, og 
lykke til med arbeidet på våren. 
 

Kontrollkomiteen 
Adrian Kirkeby Reftun 

Lisa Sofie Pleym Olsen  

Edward Glorud Sveen 

 
SON har i styreperioden hatt en kontrollkomité bestående av leder Adrian Kirkeby Reftun, 

Lisa Sofie Pleym Olsen og Edward Glorud Sveen. Kontrollkomiteen skal kontrollere at 

organisasjonen ved styret følger styringsdokumentene og komme med uttalelser om 

tolkningen av disse. Kontrollkomitéen har også blitt brukt som et rådgivende organ i 

forbindelse med ny nettside og sakspapirer til årsmøtet. Det har blitt gjennomført to møter 

mellom kontrollkomitéen i høst og det skal være to møter i løpet av våren. Vi ønsker å takke 

kontrollkomitéen for det arbeidet de har lagt ned for organisasjonen så langt. 

 

Regionene  
Studentorganisasjonen Nord forankres i dag av tre regionale organisasjoner: 

• Studentorganisasjonen i Bodø 

• Studentorganisasjonen Helgeland 

• Studentorganisasjonen i Trøndelag 
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De tre studentorganisasjonene har hver sin plass i sentralstyret gjennom deres leder. 
Studentorganisasjonene er direkte involvert i fadderperioden på sine studiesteder, og har 
også hatt hver sine tillitsvalgtopplæringer. Vi ser i år at det er store utfordringer i alle 
regionene med å få tak i flere engasjerte studenter, og det har vært verv som har stått 
tomme ila. perioden. Fokuset på å øke engasjementet må fortsette, og det vil være kritisk at 
vi legger inn en stor innsats i rekruttering gjennom hele året. 
 
 

Råd, styrer og utvalg 
SON har studentrepresentanter i følgende råd, styrer og utvalg: 

• Universitetsstyret – 2 studenter 

• Studentinord – 4 studenter 

• Utdanningsutvalget – 5 studenter 

• Læringsmiljøutvalget – 5 studenter 

• Internasjonalt utvalg – 2 studenter 

• Klagenemnda – 2 studenter 

• Skikkethetsnemnda - 2 studenter 

• Ansettelsesutvalget – 1 student 

• Likestilling, mangfold og inkludering – 2 studenter 
 
For første gang var alle vervene fylt ved årsmøtet i mars. Det vi derimot ser er at det har 
vært mye frafall i møtene, spesielt utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget. Vi burde 
arbeide videre med forventningsavklaringer og tydeligere rollebeskrivelser til våre 
studentrepresentanter, og få tydeligere bestilling av hva som ligger i rollen fra universitetet. 
Det ble i høst arrangert en opplæring av studentrepresentantene fra Nord universitet, både 
felles og individuelt for hvert utvalg. Dette er en fin ordning som bør beholdes og 
videreutvikles. 
 
Vi har gjennomført formøter med studentrepresentantene i universitetsstyret i forkant av 
deres møter, der studentlederne har fått mulighet til å gi innspill til sakene. Vi har ila. høsten 
ikke hatt formøter med representantene eller direktør i Studentinord. På våren derimot har 
vi hatt formøter med direktøren igjen.  
 
De øvrige utvalgene har vi mindre kontakt med, og det bør ses på å utvikle flere uformelle 
og formelle møteplasser for å få bedre kommunikasjon internt. Det ble arbeidet med å 
arrangere en studentpolitisk konferanse for studentrepresentantene ila våren, men vi bør 
også se på mindre samlinger eller kommunikasjonsplattformer.  
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Satsningsområder 
Handlingsplanen for perioden har 5 overordnede satsningsområder som vi har jobbet med: 
 

Styrking av organisasjonen 
Vi har bistått i oppbyggingen av Studentorganisasjonen Helgeland, ved å delta på møter 
mellom studentene på Nesna og studentdemokratiet. Vi har nå opprettet Studentråd på 
Nesna som er direkte tilknyttet Studentorganisasjonen Helgeland. I tillegg har 
Studentorganisasjonen Helgeland vedtatt nye vedtekter og forskrifter som er med på å 
skape trygge rammer for organisasjonen.  
 
I Trøndelag har det vært mangel på studentrådsleder på Levanger frem til oktober. Det har 
blitt jobbet med å gå gjennom organisasjonens styringsdokumenter, for å kunne oppdatere 
disse til årsmøtet. Det første regionsstyremøte i Trøndelag ble avholdt i februar, og her 
deltok vår nestleder.  
 
Vi må se videre på å opprettholde og styrke den interne kommunikasjonen i organisasjonen. 
Det er god kommunikasjon mellom SON og regionene, men vi bør se videre på 
kommunikasjonen med studentrepresentantene våre.  
 
Arbeidet med bredere deltakelse i råd, styrer og utvalg setter har vært jobbet for på høsten 
og våren. Vi fikk holdt infomøter i Bodø og Campus Helgeland, som resulterte i flere søkere 
til våre verv. Grunnet lite kapasitet hos oss, så fikk vi dessverre ikke gjennomført dette i 
Trøndelag, men vi ønsker å oppfordre neste sentralstyre til å få til dette. Under 
tillitsvalgtopplæringsturnéen på høsten ble det samlet inn informasjon om interesserte i råd 
og utvalg fra flere studiesteder, som ble informert om ledige verv på våren. 
 
 

Synlighet og informasjonsarbeid 
Ved å være til stede på alle kulltillitsvalgtopplæringer så har flere studenter fått kjennskap til 
oss og organisasjonens virke. Dette har også gjort at vi har vært innom alle studiesteder ila. 
perioden. Det er derimot ingen tvil om at SON tidvis oppfattes som en organisasjon som 
jobber i det skjulte.  
 
Vi har denne høsten definert studentdemokratiet, og må se videre på hvordan vi kan styrke 
om kunnskap om studentdemokratier internt hos Nord universitet og Studentinord. Noen 
mulige løsninger kan være å lage infovideoer, eller å spre vår nye nettside.  
 
Vi har gjort ferdig våre nye nettsidet med samlet informasjon om studentdemokratiet, og 
nettsiden har stort potensial til å videreutvikle informasjonsarbeidet. Med nettsiden ferdig, 
så kan vi fokusere videre på å utarbeide en strategi for bruk av sosiale medier.  
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Vi har denne høsten hatt ett godt samarbeid med kommunikasjonsenheten, deriblant 
gjennom å få hjelp til og utforme nettsiden vår. I tillegg har vi fått påvirke sakene som 
skrives på nord.no. Vi skulle derimot ønske at universitetet tok større eierskap til 
informasjonsarbeidet knyttet til rekruttering av studenter til studentdemokratiet.   
 

En sterk studentpolitisk aktør 
Vi har benyttet våre muligheter til å være en tydelig og samlet studentstemme. Den 26. 
Oktober demonstrerte vi mot skolepenger for internasjonale studenter, både i Bodø og 
Levanger. I tillegg benytter vi oss av arenaene vi inviteres inn i, deriblant Råd for samarbeid 
med arbeidsliv, arbeidsgrupper og annet, til å kommunisere vår politikk og våre 
synspunkter.  
 
Gjennom Nord universitet sin nye rolle i SEA-EU alliansen har studentleder samarbeidet 
med studenter fra 8 andre europeiske universitetet. Vi har denne høsten gått inn i en egen 
allianse med studentdemokratiene på USN og UiA, kalt Distriksalliansen. Målet er nettopp å 
skape ett samarbeid hvor vi sammen kan utvikle oss.   
 
En til to fra sentralstyret har deltatt på alle høstens arrangementer hos Norsk 
Studentorganisasjon. Her kan vi diskutere og bli kjent med universiteter over hele landet. 
Dette er en viktig læringsarena som vi også ønsker å delta på til våren. 
 
Vi mottok denne høsten ett svar fra Trøndelag Fylkeskommune om ett formelt samarbeid. 
Nestleder har blitt koblet på, og samarbeidet vil begynne offisielt ila. våren. 
 

Bedre studentenes hverdag 
Prosessen med å finne tiltak ut fra resultatene av SHOT-undersøkelsen er i gang, og dette 
arbeidet vil begynne for fullt på våren. Målet er å finne tiltak som passer hvert enkelt 
studiested og fakultet. Nestleder deltar i SHOT-utvalget.  
 
Vi føler ikke at vi har vært veldig involverte i utdelingen av kunnskapsdepartementets 
midler. Leder har en rolle i styringsgruppen for KD-midlene til Studentinord, men det har 
vært kun ett møte.  

Avsluttende ord 
Det har som nevnt tidligere vært et år som har inneholdt mye. Vi har til tider hatt mye å 
gjøre, og det har flere i sentralstyret kjent på. Dette kan også ha noe å gjøre med at alle er 
engasjerte studenter med interesse for mye forskjellig. Men vi har også endelig fått på plass 
alt av teknisk utstyr og støtte fra IT-avdelingen, samt ett godt samarbeid med 
campusservice. Vi får mer ressurser gjennom en ekstra 50% organisasjonskonsulentsstilling, 
som vi håper at kan være med på å sikre kontinuitet og utvikling. Vi begynner også å se 
effekt i handlingsplanen, og ønsker alle påtroppende lykke til! 


