
Styremøte 5/22-23 
 

Dato: 01.03.2023, 14:00 – 16:30  
Sted: Saga  
 
Innkalt:  
Vilde Gjevestad, Stine Sæthre, Mie Løkken Haugerstuen, Gabriel Brunvoll og Håvard 
Dragland 
 
Til stede: 
Vilde Gjevestad, Stine Sæthre, Mie Løkken Haugerstuen, Gabriel Brunvoll og Håvard 
Dragland, Hilde Hardy  
 

Saksliste  
 
Vedtakssaker  
19/22-23: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 1. mars 2023  
20/22-23: Årsmøte 2023 
21/22-23: Økonomireglementet 
22/22-23: Økonomiske søknader 
 
 
 
Orienteringssaker: 
20/22-23: Status rekruttering 
21/22-23: Status årsmøte SOB 
22/22-23: Status årsmøte SON 
 
Eventuelt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedtakssaker 

 

19/22-23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til 
styremøtet 1. mars 2023  
 
Forslag til vedtak:  
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 1. mars 2023. 

Vedtak: 

Møteinnkalling og saksliste godkjennes 

 

20/22-23: Årsmøte 2023 

Faste saker på årsmøtet er:  
Konstituering, referater, orienteringer, spørretimen, rapporter og eventuelt. 
 
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 5 
4. Spørretimen 
5. Orienteringer 

- Arbeid siden Studentting 4 og fremover 
6. Økonomireglement 
7. Vedtektsendringer – Lagt inn etter styremøtet 
8. Valg  
9. Eventuelt 

   
 

Forslag til vedtak:  
Styret godkjenner sakslisten til Årsmøtet 2023.    
 
Vedtak:  
 
Styret godkjenner sakslisten med innkomne forslag som kom under diskusjon i møtet.  



21/22-23: Økonomireglementet 

Som diskutert gjennom perioden ser vi i dag flere hull og mangler i økonomireglementet slik 

det står per dags dato. Leder og økonomiansvarlig har utarbeidet et nytt forslag. Forslaget er 

nå ferdig, og legges frem for styret.  

 
Forslag til vedtak:  
Styret innstiller på økonomireglementet til Årsmøtet 2023.    
  
Vedtak:  
 
Styret godkjenner vedlagte innstilling til nytt forslag til økonomireglement som presenteres 
på årsmøtet. 
 

22/22-23: 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.  

 

Per dags dato har vi kr. 32 851,- disponibelt til eventuell innvilgning. 

 

Alle søknader som ikke blir godkjent vil få en tilbakemelding på dette med en begrunnelse. 

 

Forslag til vedtak:  

Styret vedtar å innvilge xxx til xxx.   

Vedtak: 

Børsgruppen søknad godkjennes med følgende sum: 575,6 kr. 
 
Fenris søknad godkjennes med følgende sum: 6017 kr. 
 
YATA søknad godkjennes med følgende sum: 2000 kr. 
 
FN-Studentene søknad godkjennes med følgende sum: 1000 kr. 
 
BOSI søknad godkjennes med følgende sum: 5000 kr. 
 
PULS søknad godkjennes med følgende sum: 5000 kr. 
 
 



Orienteringssaker: 
 
20/22-23: Status rekruttering 

- Det orienteres fra styreleder ang. rekruttering til nytt SOB styre og valgkomiteens 

arbeid fremover. 

21/22-23: Status årsmøte SOB 
- Det orienteres om hvordan årsmøtet 22. Mars blir lagt opp og arbeidsfordelingen 

rundt dette. 

22/22-23: Status årsmøte SON 
- Det orienteres og diskuteres om årsmøtet til Studentorganisasjonen Nord (SON) 

25. Mars i Steinkjer. Bodø sender en delegasjon med 12 delegater. Leder og 

Nestleder SOB utgjør delegasjonslederskapet.  

Eventuelt 


